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POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA 
 

Kmdr ppor. mgr inŜ. Dariusz KOZŁOWSKI  
Wykładowca AMW, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 
 
 

SOJUSZE GOSPODARCZE I WOJSKOWE W EUROPIE 

I ICH WPŁYW NA GOSPODARK Ę MORSKĄ RP 

 

 

Na przełomie XX i XXI wieku dokonały się dwa procesy polityczne związane  

z rozszerzeniem najpierw Paktu Północnoatlantyckiego a następnie Unii Europejskiej na 

Wschód, które w znaczący sposób zaczęły oddziaływać na gospodarki narodowe 

przyłączonych państw. Wśród tych państw znalazła się Polska będąca największym partnerem 

tych organizacji spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jeszcze zanim staliśmy się 

ich pełnoprawnym członkiem.  

 

Uwarunkowania przekształceń gospodarczych na tle przemian politycznych 

w Polsce po 1989 r. 

 

Od 2004 r. w strukturach NATO i Unii Europejskiej Polska, ze względu na swoje 

geograficzne połoŜenie, funkcjonuje jako państwo graniczne1. W związku z tym wymagania 

natury politycznej i gospodarczej muszą uwzględniać koncepcję zbiorowej obrony NATO  

i euroatlantyckie załoŜenia stabilizacji politycznej w Europie, biorąc jednocześnie pod uwagę 

funkcjonowanie w dwóch filarach Unii Europejskiej - czyli politykę zagraniczną  

i bezpieczeństwa oraz współpracę gospodarczą. Systematyczne przekładanie przez 

Rzeczpospolitą tych czynników na grunt polityczno-gospodarczy przyczyniło się do zmiany 

postrzegania Polski jako państwa nadbrzeŜnego2 czyli sensu stricte państwa o gospodarce 

prowadzącej interesy w ograniczonym obszarze Wyłącznej Strefy Ekonomicznej (ang. 

Exclusive Economic Zone – EEZ), skupiającej się jedynie na zapewnieniu suwerennej 

jurysdykcji na wodach terytorialnych, utrzymywaniu nienaruszalności granicy morskiej oraz 

pełnej eksploatacji zasobów gospodarczych w WSE. W oczach państw Sojuszu 

Północnoatlantyckiego urośliśmy do rangi regionalnego mocarstwa. Ponadto konsekwentne 

                                                           
1 P. Mickiewicz, Strategiczne znaczenie Morza Bałtyckiego po roku 1990. Siły morskie państw bałtyckich i 
perspektywy ich rozwoju, Toruń 2004, s. 60-65. 
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zaangaŜowanie naszego kraju w kształtowanie systemu bezpieczeństwa europejskiego dało 

nam klucz do unijnej polityki morskiej. Niebagatelną rolę w tym odegrała takŜe kooperacja 

Polski z krajami skandynawskimi oraz Wielką Brytanią, Francją, Belgią, Holandią  

i Niemcami. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe uwarunkowania przekształceń ekonomicznych wynikają 

równieŜ z globalnych i europejskich megatrendów, wśród których najwaŜniejsze dla naszego 

kraju to: cywilizacja informacyjna, globalizacja gospodarki, ekorozwój, demokracja oraz 

integracja polskiej przestrzeni z przestrzenią europejską. 

Korzystne połoŜenie geograficzne Polski w regionie Morza Bałtyckiego (Baltic Sea 

Region – BSR) na przecięciu dwóch szlaków komunikacyjnych Wschód – Zachód oraz 

Północ – Południe (z których coraz większego znaczenia nabiera ten ostatni – będzie 

omówiony w dalszej części artykułu), a takŜe dysponowanie znacznym potencjałem morskim, 

odgrywa duŜą rolę w odradzającej się na nowo gospodarce morskiej.  

Na polski potencjał morski składają się zasoby wynikające z bezpośredniego dostępu 

do południowej części zlewiska Morza Bałtyckiego oraz wysiłki i umiejętności związane z 

eksploatacją i ochroną tego morza. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe przedsiębiorstwo 

INTROCEMENTAL – Szczecin na działce o powierzchni 105 tys. km2, którą uzyskał 

zgodnie z decyzją ONZ, kontynuuje prace nad przygotowaniem technologii wydobywania 

surowców z dna Oceanu Spokojnego.  

Wprawdzie polska gospodarka morska to pojęcie polskie i nie występuje w innych 

państwach morskich (w UE gospodarkę morską określa się jako przemysł morski), to zakres 

jej działania jest prawie identyczny z unijnym. Co naleŜy rozumieć przez pojęcie gospodarka 

morska i jaki jest obszar jej działania? W wielu polskich publikacjach i pracach naukowo-

badawczych znaleźć moŜna sformułowanie, Ŝe gospodarka morska jest rodzajem działalności 

gospodarczej związanym z wykorzystaniem zasobów morza i jego właściwości. Czyli 

gospodarka morska jest związana z produkcją wyrobów i świadczeniem usług w zakresie 

eksploatacji, eksploracji oraz ochrony mórz. Do jej kluczowych dziedzin zalicza się:  

• transport morski i przybrzeŜny;  

• porty i przystanie morskie;  

• morski przemysł wydobywczy;  

• rybołówstwo bałtyckie i dalekomorskie;  

• przetwórstwo ryb;  

                                                                                                                                                                                     
2 A. Makowski, Siły morskie współczesnego państwa, Gdynia 2000, s. 318-321. 
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• przemysł budowy i remontu statków wraz z przedsiębiorstwami 

dostarczającymi wyposaŜenia okrętowe;   

• szkolnictwo morskie.  

Dopiero w dalszej kolejności wymienia się: eksploatację biologicznych zasobów 

wód i dna morskiego, ochronę środowiska oraz system obrony polskich obszarów morskich  

i wybrzeŜa. 

 

Unia Europejska a gospodarka morska w regionie Morza Bałtyckiego 

 

Interesy przemysłów morskich państw Unii Europejskiej są reprezentowane przez 

załoŜone w 1992 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej i kół europejskiej gospodarki morskiej, 

Forum Przemysłów Morskich (ang. Maritime Industries Forum – MIF). Polskie Forum 

Przemysłów Morskich – PFPM, którego inicjatorem powstania było Centrum Techniki 

Okrętowej3, ukonstytuowało się 30.01.2004 r. i działa w strukturach Krajowej Izby 

Gospodarki Morskiej. Podstawową misją PFPM są działania zmierzające do rozwoju oraz 

wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej. 

Basen Morza Bałtyckiego, jako naturalne ogniwo łączące gospodarki krajów tego 

regionu, powoduje, Ŝe był on, jest i pozostanie obszarem o intensywnie rozwijającej się 

Ŝegludze promowej i kontenerowej dodatkowo wspieranym inicjatywami Unii Europejskiej 

dotyczącymi rozwoju: Ŝeglugi bliskiego zasięgu i tworzenia morskich autostrad, transportu 

kolejowego oraz Ŝeglugi śródlądowej. 

ZaangaŜowanie Unii Europejskiej w subregionie bałtyckim skupiającym 11 państw 

(Dania, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Norwegia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, północno-

zachodnia Rosja i Białoruś) trwa od czerwca 2002 r., kiedy to ministrowie Transportu Unii 

Europejskiej ocenili przydatność Ŝeglugi bliskiego zasięgu (ang. short sea shipping). Punktem 

wyjściowym do rozwaŜań były dane dotyczące zlewiska Bałtyku4, gdzie wytwarza się 16% 

światowej produkcji, a udziały w światowym eksporcie towarowym wynoszą 15%. Po tym 

spotkaniu Komisja Europejska poddała szczegółowej analizie postępy Ŝeglugi bliskiego 

zasięgu i dokonała porównania tego alternatywnego rodzaju transportu z transportem 

drogowym. Z komunikatu wynika5, Ŝe w 2001 r. Ŝegluga bliskiego zasięgu obsługiwała 41% 

wszystkich tonokilometrów w Europie, podczas gdy udział transportu drogowego wynosił 

                                                           
3 Aneta Kurylczyk, Inauguracja działalności PFPM, Stocznie Porty i śegluga, CTO, Gdańsk, 2004/1 s. 6. 
4 Maria Kubacka, Ogólna charakterystyka Regionu Morza Bałtyckiego, Stocznie, Porty i śegluga, CTO, Gdańsk, 

2004/4 s. 18. 
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43%. Wzrostową tendencję znaczenia transportu morskiego dla gospodarki narodowej dość 

wyraźnie ilustruje wykres (rys.1), gdzie przedstawiono obrót towarami w głównych polskich 

portach. Dokładnie widać, Ŝe porty Gdynia i Gdańsk usytuowane we wschodniej części 

Bałtyku Południowego stają się coraz bardziej atrakcyjne dla przewoźników morskich. 

Widoczna tendencja wzrostowa w obrocie towarami pozwala prognozować, Ŝe transport 

morski w tej części terytorium Polski będzie się rozwijał. Jest to dla nas o tyle korzystne, Ŝe 

ten rodzaj transportu obejmie równomiernie całą granicę morską naszego kraju.   
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 Rys.1. Przeładunek towarów w głównych polskich portach (w  tys. ton) 

 

Ponadto transport morski, co w dobie rozwoju gospodarki zrównowaŜonej stanowi 

jego powaŜny walor, jest mniej szkodliwy dla środowiska naturalnego. Idąc dalej, Komisja 

Europejska, w ogłoszonym 2 lipca 2004 r. komunikacie, jasno opowiada się za likwidacją 

tzw. „wąskich gardeł” transportu drogowego i podejmuje działania na rzecz zamiany 

transportu drogowego na transport morski6, czyli statkami ro - ro (roll-on / roll-off) i 

kontenerowcami. Dlatego po tej krótkiej charakterystyce trudno się dziwić, Ŝe ten typ 

połączeń juŜ jest preferowany i będzie aktywizowany tym bardziej, Ŝe rozwój transportu 

morskiego wraz z szerszym asortymentem usług portowych przyczynia się do powstawania 

nowych miejsc pracy i wzrostu dochodu mieszkańców, co przedstawiono w tabeli 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
5 Komunikat Komisji Europejskiej COM(2003) 155 z 7.04.2003 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. 
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Tabela 1  

Wskaźnik PKB w krajach regionu Morza Bałtyckiego w latach 2002 i 2003 

 2002 [%] 2003 [%] 

Dania 2,1 1,5 

Niemcy 0,2 0,4 

Finlandia 2,2 2,2 

Szwecja 1,9 1,4 

Estonia 6 4,9 

Litwa 6,7 3,5 

Łotwa 6,1 5,5 

Polska 1,6 3,2 

Norwegia 1,5 2,2 

 

Źródło: http://europa.eu.int – z maja 2005 r. 

 

Jakie dodatkowe korzyści z tego tytułu odniesie polska gospodarka morska?  

W transporcie morskim wzrasta znaczenie czasu (ang. just in time). Nierozerwalnie 

wiąŜe się to z rozwojem intermodalnych7 i multimodalnych8 sieci transportowych z 

kompleksowym zarządzaniem, które będą w stanie zapewnić łańcuch dostawczy od drzwi do 

drzwi (ang. door-to-door). Poza tym rozbudowa Ŝeglugi bliskiego zasięgu podniesie 

konkurencyjność portów morskich. W związku z powyŜszym, w celu zwiększenia wydajności 

systemu transportowego, wzrasta poparcie dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci 

Transportowej, gdzie znalazły się połączenia drogowe i kolejowe na osi Północ – Południe, 

czyli autostrada A - 1 (Gdynia – Gdańsk – Katowice – śilina – Wiedeń: realizacja do 2010 r.) 

oraz linia kolejowa E - 65 (Gdynia – Gdańsk – Warszawa – Brno – śilina: realizacja do 2015 

r.). Węzłowe znaczenie terytorium Polski dla Transeuropejskiej Sieci uwidoczni 

uruchomienie korytarza Via Intermare łączącego basen Morza Bałtyckiego z basenem Morza 

Czarnego (w ten sposób droga z Gdańska do Odessy skróci się z 7500 km – drogą morską do 

1500 km – linią kolejową lub samochodową. Via Intermare przewiduje równieŜ rozwinięcie 

sieci ropociągowej. 

                                                                                                                                                                                     
6 Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Ŝeglugi bliskiego zasięgu COM (2004) 453. 
7 W tym rodzaju transportu obowiązuje zasada, Ŝe w trakcie całego przewozu towary są transportowane w jednej 

jednostce ładunkowej i nie mogą być przeładowywane w zmieniających się gałęziach transportu.  
8 Obejmuje wszystkie moŜliwe gałęzie i technologie przewozu wykorzystywane w przewozach ładunków 

transportowych od drzwi do drzwi. 
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Rola Unii Europejskiej dla państw zlewiska Bałtyku dotyczyć będzie rozwoju  

i finansowania programów TACIS9, PHARE10 oraz INTERREG11 przeznaczonych na cele 

korygowania róŜnic ekonomicznych wewnątrz niej. Dodatkowym zadaniem Unii Europejskiej 

jest koordynowanie działalności Rady Państw Morza Bałtyckiego – funkcjonującej na rzecz 

umacniania współpracy regionalnej od 1992 r. – poprzez Komisję Europejską. Na 

podkreślenie zasługuje fakt przewodniczenia Radzie Państw Morza Bałtyckiego przez 

polskich przedstawicieli (od czerwca 2004 r. do maja 2005 r. – kadencja wynosi 12 

miesięcy)12. W tym okresie Polacy postawili sobie cele, z których dwa uznano za 

priorytetowe, a mianowicie rozwój współpracy transgranicznej i respektowanie przepisów 

odnośnie ochrony środowiska. W czasie naszej prezydentury zdołano wymóc na rządach 

krajów nadbałtyckich transport ropy w tankowcach z podwójnym poszyciem13.  

Najbardziej zaangaŜowanym krajem w pracach Komisji Europejskiej jest Finlandia, 

której wyraźnie określona propozycja współpracy w tym regionie, zgodnie z załoŜeniami 

polityki Północnego Wymiaru UE, ma być oparta na14: 

• wymianie bogactw naturalnych; 

• budowie dróg łączących Europę północną z ogólnoeuropejską siecią dróg; 

• wzmocnieniu ochrony środowiska poprzez tzw. gospodarkę zrównowaŜoną – 

powiązanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości Ŝycia z poprawą 

środowiska naturalnego ; 

• popieraniu wymiany handlowej między krajami regionu; 

• rozwoju instytucji niezbędnych dla rządów prawa i zwalczania przestępczości 

zorganizowanej (Konferencja w Visby w 1996 r.); 

• popieraniu i rozwoju współpracy w dziedzinie odkryć naukowych; 

• popieraniu działań na rzecz zatrudnienia i walki z bezrobociem, opieki socjalnej i 

ochrony zdrowia dla polepszenia standardów Ŝycia ludności i zapewnienia jej 

lepszej edukacji; 

• wymianie studentów oraz współpracy. 

 

                                                           
9  Ang. Technical Assistance for the Central Independent States. 
10 Program pomocowy powstał w 1989 r. i miał dotyczyć tylko Polski i Węgier, stąd nazwa Poland-Hungary 

Assistance to Restructuring their Economies, z którego korzysta 17 państw. 
11Iinicjatywa wspólnoty, program zakłada wspieranie i rozwój współpracy międzyregionalnej. 
12 Namiary na morze i handel, nr 13/ lipiec 2005. 
13 TamŜe. 
14 L. Łukaszuk, Współczesne spory i konflikty międzynarodowe dotyczące obszarów morskich, Gdynia: AMW 

2004, s. 40.   
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Polska gospodarka morska a zinstytucjonalizowane oddziaływanie 

na europejskie przemysły morskie 

 

Głównym zadaniem polskiej gospodarki morskiej jest jak najszybsze 

dostosowywanie się do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej. Analizując polską 

Ŝeglugę morską oraz geograficzną lokalizację zespołów portów Gdańsk – Gdynia  

i Świnoujście – Szczecin daje się zauwaŜyć pozytywne oddziaływanie UE w postaci planów 

utworzenia korytarzy transportowych (północ – południe i wschód – zachód) oraz autostrad 

morskich. Ze względu na centralne połoŜenie Polski w części południowego Bałtyku 

dodatkowo stwarza to dogodne warunki dla podniesienia konkurencyjności portów. 

Strategicznego wręcz znaczenia nabiera, dla byłych republik radzieckich i Finlandii, korytarz 

Via Baltica, poniewaŜ daje im szanse dostępu do Transeuropejskiej Sieci poprzez terytorium 

Polski, przy jednoczesnym zmniejszeniu zaleŜności od Rosji. Rosnące znaczenie transportu 

drogą morską dla polskiej gospodarki przedstawiono na wykresie (rys. 2). 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000
2001

2002

Eksport

Import

 
Rys. 2. Wartość polskiego eksportu i importu drogą morską (w mln USD) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gospodarka morska, Przegląd statystyczny 2003. 

 

W niektórych kluczowych dziedzinach gospodarki morskiej znajdujemy się w 

światowej czołówce zarówno pod względem jakości oferowanych produktów, jak i wdraŜania 

nowych technologii. Na pierwszym miejscu wyszczególnić naleŜy przemysł budowy 

statków, który jest największym krajowym eksporterem wyrobów i usług. Polskie stocznie 

produkcyjne (posiadające własne zaplecze konstrukcyjno-technologiczne i badawczo-

naukowe) realizują zamówienia zagranicznych partnerów na najwyŜszym światowym 

poziomie (ponad 90% produkcji przeznaczona jest na eksport). Według Clarkson Research 
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Studies15 (January 2004) portfel zamówień polskich stoczni wynosił 2,6% światowego 

portfela zamówień, co dawało Polsce piąte miejsce na świecie po Korei Południowej, Japonii, 

Chinach i Niemczech. Z polskich stoczni, Grupa Stoczni Gdynia na tle światowych stoczni 

zajmuje wysokie 15. miejsce (1.61% światowego portfela zamówień)16. Jednak pomimo 

dysponowania duŜym potencjałem produkcyjnym Komisja Europejska zasugerowała 

wypracowanie nowego modelu finansowania i funkcjonowania przemysłu okrętowego, 

którego wydajność znacznie zmalała w wyniku przestarzałych form zarządzania i 

finansowania produkcji.  

Kolejną wysoce rozwojową dziedziną polskiej gospodarki morskiej funkcjonującą w 

oparciu o nowoczesne, światowe technologie, jest morski przemysł wydobywczy (górnictwo 

podmorskie i przemysł off-shore). Nowoczesność tego sektora opiera się na wdraŜaniu w 

proces wydobywczy wszelkich rozwiązań technicznych mających na względzie ochronę 

środowiska morskiego (m.in. spółka „Energobaltic” wybudowała we Władysławowie 

ekologiczną elektrociepłownię gazową zasilaną gazem odpadowym z eksploatacji 

podziemnej). Wprawdzie Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji ZłóŜ Ropy i Gazu 

„Petrobaltic” jest na razie jedyną polską firmą wydobywczą pokrywającą 3% 

zapotrzebowania krajowego na ropę naftową, to prace poszukiwawcze i rozpoznawcze dają 

obiecujące perspektywy na dwukrotny wzrost ich wydobycia. Na zwiększenie bezpieczeństwa 

energetycznego kraju w przyszłości będzie miało wpływ równieŜ rozpoczęcie eksploatacji 

podmorskich złóŜ surowców mineralnych przez wspomniane wcześniej przedsiębiorstwo 

INTEROCEANMETAL – Szczecin. Jednak Ŝeby do tego doszło, konieczne jest wsparcie 

prawno - traktatowe ze strony państwa, które to w znacznym stopniu wpłynie na szybsze 

rozpoczęcie prac górniczych w tym regionie17.  

Równomierne tempo zmian wdraŜanych przez podmioty polityczne i gospodarcze,  

a dotyczące restrukturyzacji zarządzania i finansowania wszystkich dziedzin polskiej 

gospodarki morskiej, jest, jak się okazuje, niemoŜliwe. Najdotkliwiej zmiany te odczuły 

sektory: rybołówstwo morskie, przetwórstwo ryb oraz porty i przystanie morskie.  

Rybołówstwo morskie po integracji z UE stanęło przed trudnym wyzwaniem, 

którego powodem jest konkurencja ze strony skandynawskiej i niemieckiej floty rybackiej. 

Wprawdzie planowana redukcja potencjału połowowego o około 30% ma być 

rekompensowana moŜliwością prowadzenia połowów poza 12-milowym pasem wód 

                                                           
15 Informacja rynkowa gospodarki morskiej, CTO, Gdańsk, 1/2004, s. 15. 
16 TamŜe, s. 17. 
17 Raport o stanie gospodarki morskiej. Synteza wraz z elementami strategii rozwoju gospodarki morskiej, 

Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, listopad 2002 r. 
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terytorialnych oraz szansą zatrudnienia rybaków ze redukowanych jednostek na statkach 

rybackich państw UE (warunek – znajomość języka angielskiego i nie ukończone 35 lat), ale 

niezbędne są działania w zakresie restrukturyzacji i organizacji rynku rybnego w tym sektorze 

polegające na wdroŜeniu unijnych standardów sanitarnych i kontroli weterynaryjnej. 

Lokalizacja portów i przystani morskich w dobie rozbudowy Transeuropejskiej Sieci 

Transportowej18 wymaga nowego spojrzenia na ten sektor gospodarki morskiej. Obecnie 

porty i przystanie są traktowane nie tylko jako miejsce przeładunku towarów, ale równieŜ 

jako waŜne ogniwo łańcucha transportowo-logistycznego. Pełnią funkcje produkcyjno-

usługowe i dystrybucyjne. W związku z tym ich rola w narodowej gospodarce morskiej 

nabrała strategicznego znaczenia. O konkurencyjności portów świadczy przede wszystkim ich 

efektywność, której wysoki stopień wpływa na zainteresowanie klientów. Dlatego istniejące 

luki technologiczne naleŜy niwelować z jednoczesnym wdraŜaniem regulacji 

międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa Ŝeglugi i transportu w aspekcie zagroŜeń 

asymetrycznych.  

Wprawdzie integracja infrastruktury portowej z Transeuropejską Siecią 

Transportową jest przedsięwzięciem długofalowym, to juŜ, dzięki rozwojowi terminali 

kontenerowych (rys. 3) odnotowujemy wzrost w obrocie ładunkowym polskich portów. Jako 

komentarz do rysunku niech posłuŜy średni procentowy wskaźnik przeładunku kontenerów w  

2004 r. w stosunku do roku poprzedniego, który wynosi 126,8%. 
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Rys.3. Przeładunek towarów w głównych polskich portach w TEU19 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. 

                                                           
18 Transeuropejska Sieć Europejska obejmuje: 75 200 km dróg, 78 000 km linii kolejowych, 330 lotnisk, 270 

międzynarodowych portów morskich, 210 portów Ŝeglugi śródlądowej. Szerzej, Biała Księga Europejska 
polityka transportowa w horyzoncie do 2010 roku: czas wyborów, Bruksela, 12/09/2001 – 10 –
08,COM(2001)370, Część II, Usunięcie wąskich gardeł. 

19 TEU – (twenty-foot equivalent unit) jednostka określająca standardowy wymiar kontenerów. SłuŜy do 
określania pojemności kontenerowej portów i statków. W literaturze moŜna równieŜ spotkać jednostkę 
ładunkową FEU – fourty-foot equivaleny unit. FEU=2xTEU. 
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Wytyczne Unii Europejskiej, które wskazują na potrzebę otwarcia rynku usług 

portowych z jednoczesnym ich włączeniem w multimodalne łańcuchy transportowo-

logistyczne, znalazły odzwierciedlenie w wielkoskalowych projektach inwestycyjnych 

dotyczących rozbudowy infrastruktury portowej a mianowicie20: 

• rozpoczęto budowę terminalu kontenerowego Deepwater Container Terminal 

(Głębokowodny Terminal Kontenerowy) w gdańskim porcie. Jego zdolność 

przeładunkowa ma wynieść 1 mln TEU rocznie. Terminal będzie dodatkowo 

wyposaŜony w węzeł drogowy i czterotorową bocznicę kolejową21. Zgodnie z 

załoŜeniami pierwsze statki mają zawijać juŜ w 2006 r.; 

• rusza budowa Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego w porcie Szczecin, co 

w przyszłości wpłynie na ofertę usługową portu jako dystrybutora ładunków wraz z 

wdroŜonym informatycznym systemem identyfikacji i śledzenia ładunków; 

• w najbliŜszym czasie rozpocznie się rozbudowa infrastruktury dla bazy kontenerowej 

na Ostrowie Grabowskim w porcie Szczecin; 

• w porcie Gdynia, w basenie VIII, obok juŜ istniejącego terminalu kontenerowego ma 

powstać drugi. Pracami nad budową nowego terminalu zajął się największy na świecie 

operator portowy – firma Hutchison; 

• gdyński terminal promowy, mieszczący się w basenie VIII, w związku z rozbudową 

terminalu kontenerowego będzie przeniesiony na nabrzeŜa: Polskie, Francuskie i 

Fińskie, gdzie zostaną stworzone warunki do obsługi co najmniej dwóch promów 

jednocześnie. Budowa rozpocznie się w 2007 r.;  

• Zarząd Portów Szczecin - Świnoujście rozwaŜa moŜliwość budowy terminalu do 

przeładunku gazu płynnego (LNG – Liquified Natural Gas). W oparciu o rozbudowę  

istniejącego portu przewidziano wybudowanie w okresie dwóch lat22. portu 

zewnętrznego do obsługi gazowców (tzw. instalacje off shore) 23.  

Plany rozwojowe obejmują równieŜ rozbudowę mniejszych portów. Na przykład  

w porcie Kołobrzeg trwają prace nad poszerzeniem główek wejściowych, co w rezultacie 

                                                           
20 Namiary na morze i handel, nr 19, październik 2005. 
21 Firma Petrobaltic dokonała juŜ fizyko-chemicznej analizy gruntu pod budowę terminalu. 
22 Sejm przyjął ustawę o wsparciu polskich stoczni dopłatami do budowy gazowców. Szerzej. Namiary na morze 
i handel, nr 18, wrzesień 2005. 
23 ZuŜycie gazu ziemnego w Polsce w 2003 r. wyniosło 13 mld.m3. Blisko 70% tego surowca musimy 

importować, z czego 65% dostaw pochodzi z Rosji. Dywersyfikacja zaopatrzenia naszego kraju poprzez 
rozbudowę instalacji off shore jest niezbędna z uwagi na fakt, Ŝe w lutym 2004 r. Rosja wstrzymała dostawy 
na Białoruś, co spowodowało ograniczenie dostaw do Polski. 
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umoŜliwi zawijanie do portu jednostkom o długości do 100 m i nośności 3000 t (dotychczas 

mogły jedynie wchodzić statki o długości do 75 m).   

Sojusz gospodarczy z UE z pewnością wpłynie na dynamiczny rozwój naszej 

gospodarki, a przez to wpłynie na wysokie tempo rozwoju wymiany handlowej. Handel nie 

będzie juŜ miał zasięgu regionalnego, który juŜ i tak jest nasycony własną produkcją, ale 

rozszerzy się o nowe rynki zbytu dla krajowej produkcji poprzez rozbudowę potencjału 

transportowego, którego pośrednictwo w dystrybucji musi przekraczać potrzeby naszego 

regionalnego zasięgu (m.in. Via Intermare – łącznik Morza Bałtyckiego z Morzem Czarnym). 

Warunkiem rozwoju jest realizacja spójnych i długofalowych programów poniewaŜ w ten 

sposób nasza gospodarka nie tylko nie straci na znaczeniu, ale umocni naszą wiarygodność 

jako partnera w relacjach handlowych. Ponadto w budŜecie muszą się znaleźć pieniądze na 

realizację wielkoskalowych projektów inwestycyjnych, które są gwarantem dotrzymywania 

kroku europejskim tendencjom. 

Wśród przykładów  sprostania europejskim tendencjom na wyróŜnienie zasługuje24: 

• oddanie do eksploatacji stanowiska w Porcie Północnym o zdolności 

przeładunkowej 12 mln ton ropy rocznie; 

• wybudowanie terminalu do przeładunku zboŜa i pasz w porcie gdańskim  

o zdolności przeładunkowej 5 mln ton; 

• przedłuŜenie nabrzeŜa Szczecińskiego w porcie Gdańsk do obsługi 

kontenerowców dla Terminalu Kontenerowego Gdańsk;  

• oddanie w porcie gdyńskim na nabrzeŜu Indyjskim terminalu do przeładunku  

i magazynowania ładunków płynnych. Terminal zarządzany jest przez spółkę 

Westway Terminal Poland; 

• uruchomienie Bałtyckiej Bazy Masowej w Gdyni zajmującej się obsługą paliw 

płynnych, ładunków sypkich i nawozów płynnych; 

• oddanie do uŜytku terminalu kontenerowego firmy VGN Polska w Świnoujściu; 

• otwarcie ośrodka inspekcyjnego Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdyni 

na terenie gdyńskiego Dalmoru. Taki sam ośrodek ma powstać w porcie Gdańsk, 

w jednej z hal magazynowych na nabrzeŜu Wiślanym; 

• zakończenie budowy nowoczesnej chłodni na terenie portu Świnoujście, dzięki 

której potencjał składowy wzrośnie do 30 tys. ton; 

                                                           
 24 O.Dębicka, U. Kowalczyk, Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki morskiej w świetle tendencji do 

globalizacji rynku światowego, Materiały konferencyjne: Militarne i gospodarcze aspekty polityki morskiej 
Polski XX wieku, AMW, 2001.  
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• wybudowanie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego w porcie Gdynia do 

przeładunku statków typu ro-ro. 

Przeprowadzona modernizacja infrastruktury portów dzięki operatywności ich 

zarządów zaowocowała uruchomieniem i zwiększeniem liczby stałych połączeń między 

innymi z Wielką Brytanią, Niemcami, północno-zachodnią Norwegią, a nawet rosyjskim 

Murmańskiem, z częstotliwością zawinięć trzy razy w miesiącu. 

 

ZagroŜenia związane z rozwojem polskiego sektora gospodarki morskiej 

 

Planowany i gwałtowny rozwój infrastruktury portowej wraz z rozbudową systemu 

transportowego, którego realizacja jest wynikiem dostosowania polskiej gospodarki morskiej 

do wymogów unijnych, moŜe jednak spowodować przeniesienie istniejących na świecie 

zagroŜeń bezpieczeństwa w rejon zlewiska Morza Bałtyckiego, a ściślej, moŜe być 

skierowana w bezpieczeństwo polskich obszarów morskich i samych aglomeracji 

nadmorskich. Jakiego rodzaju zagroŜeń moŜemy się spodziewać?  

Mianowicie, do współczesnych zagroŜeń bezpieczeństwa zwanych zagroŜeniami 

asymetrycznymi bez wątpienia zalicza się nielegalną imigrację, zorganizowaną przestępczość, 

walkę informacyjną i terroryzm, który moŜe przyjąć charakter terroryzmu gospodarczego, 

politycznego i ekologicznego25. 

Wprawdzie nie moŜna wykluczyć przerzutu drogą morską nielegalnych imigrantów 

czyli Afrykanów i Azjatów26, co jest związane z przeświadczeniem o nieszczelności granic  

i słabości polskich SłuŜb Granicznych, ale większy problem związany jest z przemytem 

narkotyków i broni, poniewaŜ wykrywalność ładunków psychotropowych w portach rośnie w 

tempie lawinowym. Ponadto doświadczenia niektórych państw europejskich, takich jak 

Wielka Brytania, Niemcy czy Włochy, w walce z nielegalną imigracją, handlem bronią  

i narkotykami wskazują na ich związek z działalnością terrorystyczną, dla której stały się 

źródłem finansowania.  

Zdecydowanie największym zagroŜeniem bezpieczeństwa, ze względu na swoją 

nieprzewidywalność, jest takie, które jest związane z działaniami terrorystycznymi, a które 

mogą przyjąć charakter terroryzmu gospodarczego, ekologicznego i politycznego.  

                                                           
25 Wymieniono te, co do których istnieją przesłanki ich wystąpienia na akwenie Morza Bałtyckiego. 
26 W. Kustra, Potencjalne formy i sposoby organizowania przerzutu nielegalnych imigrantów w basenie Morza 

Bałtyckiego, Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego, Bernardinum 2004. 
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ChociaŜ do chwili obecnej jesteśmy krajem wolnym od terroryzmu, niemniej 

ewentualności jego wystąpienia nie moŜna wykluczyć. Takie przypuszczenia moŜe 

potwierdzać demonstrowana przez nasz rząd prozachodnia polityka, udział w operacjach 

stabilizacyjnych w Iraku, słaba dyscyplina społeczna, będąca następstwem długoletnich 

przemian ustrojowych oraz kierowanie przez przywódców organizacji terrorystycznych pod 

naszym adresem jawnych gróźb ataku.  

ZaangaŜowanie Polski w działania stabilizacyjne na Bałkanach, Afganistanie,  

a przede wszystkim w Iraku, powoduje, Ŝe groźby mogą być kierowane przez ekstremalne  

ugrupowania nacjonalistyczne i fundamentalistów religijnych, jak równieŜ przez radykalnych 

ekologów. W rejonie Morza Bałtyckiego działania tych grup mogą mieć na celu 

spowodowanie zagroŜenia ekologicznego poprzez kierowanie ataku na zbiornikowce zarówno 

w czasie przejścia morzem, jak i w porcie, w trakcie załadunku i wyładunku, na instalacje 

przeładunku i magazynowania ropy naftowej i gazu, na platformy wydobywcze, na 

uszkodzenie rurociągów podmorskich itp. W równym stopniu celem ataku mogą być porty, 

powstające centra logistyczne, stocznie, sieci energetyczne oraz bazy przeładunkowe. 

Wymusza to na polskich systemach przeciwdziałania zagroŜeniom i skutkom ich wystąpienia  

realizację całego spektrum przedsięwzięć skorelowanych z procedurami obowiązującymi w 

Sojuszu Północnoatlantyckim oraz zaleceniami Unii Europejskiej. Ponadto te działania muszą 

znaleźć poparcie we współpracy z państwami subregionu bałtyckiego.  

Pierwszym takim krokiem jest instalowanie, w oparciu o wspomnianą wcześniej 

Deklarację z Visby (4 maja 1996 r), systemu o nazwie Baltic Sea Region Border Control 

Cooperation – BSRBCC, który umoŜliwi monitorowanie strefy obszarów morskich pod 

kątem rozpoznawania incydentalnych i realizowanych na szerszą skalę działań przestępczych. 

Poza tym system zapewni archiwizację, aktualizację i wymianę informacji odnośnie jednostek 

podejrzanych. Obecnie, obowiązujące regulacje prawne w Polsce dotyczące egzekucji prawa 

są nałoŜone jedynie na jednostki pływające StraŜy Granicznej. NaleŜy liczyć się z tym, Ŝe te 

uregulowania prawne w randze ustawy zostaną niebawem rozszerzone i będą dotyczyć 

wszystkich jednostek pływających w słuŜbie państwowej, czyli równieŜ okrętów Marynarki 

Wojennej RP i administracji morskiej. Będą one prowadziły działalność ukierunkowaną na 

zapobieganie i zwalczanie bezprawnych aktów przemocy i handlu substancjami 

psychotropowymi. Nowe uprawnienia w ramach kolektywnej obrony państw Sojuszu 

Północnoatlantyckiego umoŜliwi ą nadzorowanie przez okręty Marynarki Wojennej RP ruchu 

statków handlowych, przeprowadzanie inspekcji na jednostkach pływających państw drugich, 
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co do których istnieje podejrzenie, Ŝe mogą prowadzić działania zagraŜające bezpieczeństwu, 

do ich zatrzymania z uŜyciem siły włącznie. 

 

* * * 

 

Analiza restrukturyzowanych sektorów gospodarki morskiej, pod kątem ich 

zarządzania i finansowania oraz poczynionych kroków w zakresie rozbudowy przestrzennej 

portów i sieci transportowych, ukazuje integrację jako proces złoŜony, wieloetapowy i pod 

względem technologii progresywny, np. w aspekcie rozbudowy infrastruktury portowej  

i transportowej zgodnie ze standardami unijnymi, dotyczącymi przede wszystkim ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa Ŝeglugi w dobie zagroŜeń asymetrycznych.   

Dostęp do nowych technologii i do kapitału Unii Europejskiej stwarza dogodne 

warunki do pomyślnego, i co najwaŜniejsze przyspieszonego rozwoju sektora morskiego 

polskiej gospodarki. Tempo wzrostu dodatkowo spotęgują takie czynniki jak przewozy 

pasaŜerskie i towarowe między Morzem Bałtyckim a Morzem Śródziemnym, liberalizacja 

przepisów paszportowych i wizowych oraz uproszczenie procedur celnych. 

Włączenie Polski w europejski system transportowy stymulująco wpłynie na 

przestrzenny rozwój kraju oraz na podniesienie walorów gospodarczych, a takŜe spowoduje 

rozszerzenie wymiany handlowej poza regionalny rynek. Nasza atrakcyjność, jako partnera w 

stosunkach gospodarczych, została zauwaŜona przez państwa azjatyckie i zaowocowała 

podpisaniem 01.08.2005 r. umowy o wymianie handlowej i współpracy portów polsko – 

chińskich27. 

Polska, w ramach wcześniej wspomnianej idei Północnego Wymiaru, jest aktywnym 

zwolennikiem dalszego rozwoju tej idei poza region bałtycki, stawiając za cel: włączenie do 

współpracy gospodarczej Rosji, uaktywnianie procesów demokratyzacji na Białorusi oraz 

integrację UE z Ukrainą. Ponadto, wykorzystując swoje geograficzne połoŜenie, dąŜy do 

zacieśnienia współpracy regionalnej między Radą Państw Morza Bałtyckiego a organizacją 

Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej. 

Polskie sfery polityczne, gospodarcze i społeczne, w okresie redefinicji znaczenia 

polityki morskiej dla gospodarki narodowej, muszą uwzględniać na bieŜąco tempo 

dostosowania się do unijnych wymogów poprzez właściwą restrukturyzację administracji 

związanych z sektorem morskim, określanie zadań dla terenowych organów administracji, 

                                                           
27 Namiary na morze i handel, nr 13, lipiec 2005. 
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jednocześnie biorąc pod uwagę realizację zadań wynikających z wiąŜących Polskę konwencji 

międzynarodowych.  

Osiągnięcie załoŜonych celów wymaga wspólnego sprzęgnięcia wysiłków organów 

administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji gospodarczych i społecznych 

zajmujących się sprawami gospodarki morskiej i regionów nadmorskich. Natomiast 

rozwiązywaniu problemów regionalnych powinna słuŜyć współpraca międzyrządowa  

i międzyresortowa w sektorze gospodarki, transportu i ochrony środowiska. 
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MORSKA SZTUKA WOJENNA 
 

Kmdr por. mgr inŜ.  Krzysztof ZDONEK 
Dowódca 2. dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych 
 

 

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁA Ń DESANTOWYCH  

W ASPEKCIE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM 

 

 

W składzie polskiej Marynarki Wojennej znajdują się siły zdolne do realizacji zadań 

desantowych i to zarówno jako główne siły desantu (okręty transportowo-minowe) w 

składach zespołów desantowych (ZDES), jak i w ramach sił ochrony – pozostałe okręty 

bojowe – jako róŜnorodne grupy ochrony w składzie zespołu sił lądowania (ZSL). Liczba 

posiadanych okrętów nie pozwala na samodzielną realizację Morskiej Operacji Desantowej, z 

pewnością jednak takie zadania moŜna realizować w ramach koalicji. 

Prowadzenie morskich zadań desantowych jest niezwykle skomplikowanym procesem 

wymagającym uwzględnienia wielu czynników i przeprowadzenia precyzyjnego procesu 

planowania. Zadania te realizuje się w ramach Morskiej Operacji Desantowej (MOD) – są to 

działania połączonych sił morskich, powietrznych i lądowych, których celem jest bezpieczny 

transport sił desantu drogą morską oraz zorganizowanie i zabezpieczenie wysadzenia ich na 

brzeg w odpowiednim miejscu i czasie1 lub jest to atak przeprowadzony od strony morza 

przez siły marynarki wojennej oraz znajdujące się na pokładach okrętów oddziały wojsk 

lądowych na wybrzeŜe przeciwnika2. 

WyróŜnia się cztery typy działań desantowych realizowanych w ramach MOD: 

• uderzenie sił amfibijnych (amphibious assault) – podstawowy typ działań 

desantowych, którego celem jest opanowanie wybrzeŜa przeciwnika przez siły 

desantu; 

• ewakuacja (amphibious withdrawal) – wycofanie sił drogą morską z wybrzeŜa 

przeciwnika; 

• działania demonstracyjne (amphibious demonstration) – działania mające na celu 

wprowadzenie w błąd przeciwnika co do faktycznych planów związanych z uŜyciem 

sił desantowych; 

                                                           
1 Regulamin Działań Marynarki Wojennej RP, 2003, s. 41.  
2 Amphibious Operations-Ship to Shore Movement – ATP-36, 1995, s. 1-1. – tłumaczenie definicji - autor. 
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• atak amfibijny (amphibious raid) – szybkie działania wydzielonych sił desantowych 

prowadzone w celu uzyskania czasowej kontroli nad częścią wybrzeŜa przeciwnika 

dla przeprowadzenia ewakuacji lub dokonania zniszczeń określonych waŜnych 

obiektów przeciwnika, uzyskania danych rozpoznawczych, przeprowadzenia działań 

dywersyjnych itp. 

 Przebieg Morskiej Operacji Desantowej zarówno w ujęciu narodowym jak i 

sojuszniczym podzielony jest na etapy (fazy) wynikające z jej specyfiki3. 

1. Planowanie uŜycia sił – ciągły proces realizowany na wszystkich szczeblach 

dowodzenia od momentu otrzymania zadania do zakończenia operacji, mający na 

celu wypracowanie optymalnego sposobu uŜycia sił i kontrolę jego realizacji. 

2. Załadunek – rozmieszczenie sił desantu na okrętach zgodnie z przyjętymi 

rozwiązaniami dotyczącymi kolejności załadunku, miejsca i sposobu. 

3. Próba (trening) – faza, która nie jest precyzyjnie określona w dokumentach 

narodowych (przewidują one kontrolę przygotowania okrętów i wojsk desantu do 

realizacji zadań oraz wspólne treningi i ćwiczenia zgrywające przed rozpoczęciem 

działań), natomiast wg procedur sojuszniczych oznacza sprawdzenie przyjętego 

planu operacji poprzez przeprowadzenie ćwiczeń na przejściu morzem do rejonu 

działań. 

4. Przerzut – zorganizowane, bezpieczne i planowe przejście morzem Zespołu Sił 

Lądowania – ZSL (Amphibious Task Forces – ATF) do rejonu lądowania sił i 

obejmuje utworzenie ugrupowania marszowego oraz realizacje obron zespołu na 

przejściu morzem. 

5. Lądowanie sił (atak) – faza MOD rozpoczynająca się od przegrupowania sił z 

ugrupowania marszowego w ugrupowanie bojowe  w rejonie wysadzania desantu, a 

kończy wraz z wysadzeniem wojsk desantu (landing forces). 

6. Powrót – dotyczy tylko sił morskich i obejmuje zorganizowane przejście tych sił do 

wyznaczonych rejonów wyjściowych po wysadzeniu sił desantu. 

 

Planowanie działań desantowych 

 

 Morska Operacja Desantowa jest niezwykle złoŜoną operacją połączoną (Joint 

Operation) angaŜującą trzy rodzaje wojsk: Marynarkę Wojenną, Wojska Lądowe i Siły 

Powietrzne. Proces planowania podlega tym samym regułom i etapom co kaŜdy inny proces 
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planowania uŜycia sił. Oczywiście realizuje się go na wszystkich szczeblach i we 

wszystkich rodzajach wojsk wyznaczonych do udziału w operacji, uwzględniając 

specyficzne dla kaŜdego rodzaju sił czynniki i uwarunkowania. Jest on zdeterminowany 

przez przyjęcie struktury dowodzenia i organizacji bojowej ZSL (ATF). Na dowódcę 

operacji wyznaczany jest zawsze oficer morski (Commander Amphibious Task Forces - 

CATF). Podporządkowane mu są wszystkie wydzielone do MOD siły wraz z dowódcą 

wojsk desantu (Commander Landing Forces – CLF). Wymienieni. dowódcy to dwaj 

główni, odpowiedzialni za cały proces planowania i powodzenie operacji. Na kaŜdym 

szczeblu dowodzenia zachodzi podległość dowódcy wojsk desantu w stosunku do dowódcy 

morskiego (np. dowódca okrętu jest przełoŜonym zaokrętowanych na jego okręcie wojsk 

desantu). Przykładowy schemat organizacji bojowej w ZSL przedstawiono na rysunku 1. 

 

 

 

Rys.1. Schemat organizacji bojowej ZSL 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Taktyce Marynarki   Wojennej cz. III, 
WSMW, Gdynia 1984 r 
 
 

 

Zespoły desantowe (ZDES) nazywane równieŜ (wg dokumentów sojuszu grupami 

szturmowymi) to podstawowe jednostki w ramach Zespołu Sił Lądowania. W ich skład 

                                                                                                                                                                                     
3 Amphibious Operations-Ship to Shore Movement – ATP-36, 1995, s. 1-2. – tłumaczenie definicji autor. 
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wchodzą, oprócz okrętów desantowych i transportowych, równieŜ okręty ochrony i 

zabezpieczenia.  

Proces planowania operacji wymaga stałej koordynacji i współdziałania pomiędzy 

CATF i CLF, a wytyczne i wprowadzenia głównego dowódcy powinny być oparte na 

koncepcji działań sił desantu po wylądowaniu. Planowanie powinno przebiegać według 

przedstawionego diagramu (rys. 2), który odpowiada ogólnym regułom dotyczących 

planowania uŜycia sił zawartych w Guidance for Operational Planning (GOP) i jest 

kompatybilny z rozwiązaniami narodowymi. Z uwagi na ogólny charakter przedstawionego 

schematu określa on raczej kierunki i idee, a nie jego szczegółowe etapy. 

 

Załadunek sił 

 

Załadunek sił jest fazą Morskiej Operacji Desantowej obejmującą proces 

rozmieszczenia oddziałów i pododdziałów sił desantu wraz z ich wyposaŜeniem na okrętach i 

transportowcach. Ten skomplikowany proces wymaga wielu przedsięwzięć organizacyjnych i 

koordynacyjnych. Realizowany jest w oparciu o „Plan załadowania desantu na okręty” 

(Tabela dostępności środków desantowo-przeprawowych).  

Dowódca sił lądowania (CATF) odpowiedzialny jest za wytypowanie akwenu i rejonu 

wybrzeŜa do załadunku, organizację sił morskich, przygotowanie rozkładu podejść okrętów 

do punktów załadunku (PZ), wyznaczenie rejonów rozśrodkowania i formowania ZDES, 

dostarczenie planów okrętów do dowódcy wojsk desantu oraz za kompleksową koordynację 

załadunku. 

Dowódca wojsk desantu (CLF) natomiast odpowiada za przedstawienie potrzeb co do 

środków amfibijnych, ustalenie kolejności załadunku pododdziałów na okręty, uwzględniając 

zadania wojsk na lądzie po ich wysadzeniu oraz ich urzutowanie. 

Podczas załadunku naleŜy przestrzegać m.in. następujących głównych zasad: 

• określenie czasu rozpoczęcia i zakończenia załadunku wynikać musi z określenia 

precyzyjnego czasu lądowania (tzw. D-day i H-hour) i co za tym idzie, czas ten zaleŜy 

równieŜ od czasu potrzebnego na sformowanie ugrupowania marszowego i bojowego 

oraz czasu przejścia morzem z rejonu wyjściowego do miejsca przeprowadzenia 

operacji; 

• utworzenie kilku równoległych zespołów desantowych (ZDES) i przydzielenie im 

właściwych oddziałów wojsk desantu, a następnie rozdział tych zespołów do PZ; 

• utworzenie kilku PZ w celu skrócenia czasu załadunku; 
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• wyznaczenie oficerów łącznikowych koordynujących załadunek oraz na czas 

załadunku zapewnienie łączności pomiędzy siłami morskimi a oddziałami desantu; 

• uwzględnienie ukształtowania wybrzeŜa, głębokości, moŜliwości ustanowienia 

bezpiecznych kotwicowisk w rejonach rozśrodkowania, zapewnienie wielkości 

akwenu pozwalającej na sformowanie ZDES; 

• zastosowanie zasady załadunku sił na okręty w kolejności odwrotnej do ich 

wyładunku w rejonie lądowania oraz zasady narastania sił w poszczególnych falach i 

rzutach; 

• w przypadku załadunku w portach, uwzględnienie moŜliwości infrastruktury portowej 

w zakresie parkowania, wyposaŜenia w urządzenia załadowcze i odpowiednią sieć 

dróg. 

 
Rys.3. Schemat załadowania wojsk desantu na nieprzygotowanym brzegu. 

Źródło: na podstawie Taktyki Okrętów Nawodnych cz III, WSMW, Gdynia 1984.  
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Na schemacie (rys. 3) przedstawono podstawowe elementy rejonu załadowania wojsk 

desantu wyznaczone zarówno na morzu jak i na lądzie. 

 

Próba 

 

 Próba to faza MOD realizowana na przejściu morzem do rejonu lądowania sił desantu 

(jeŜeli czas przejścia jest wystarczający) lub przed rozpoczęciem przejścia i polega na 

przeprowadzeniu jednego lub kilku ćwiczeń całymi siłami, lub ich wydzielonym 

komponentem. Przeprowadza się je, przyjmując załoŜenia odzwierciedlające warunki 

występujące w rejonie lądowania sił. Plan przeprowadzenia ww. ćwiczeń powinien zakładać 

między innymi: 

• praktyczne sprawdzenie przyjętych rozwiązań i sprawdzenie znajomości planów 

przez uczestniczące w MOD siły; 

• sprawdzenie harmonogramu realizacji poszczególnych etapów operacji; 

• sprawdzenie gotowości bojowej Zespołu Sił Lądowania; 

• sprawdzenie funkcjonowania przyjętych zasad łączności. 

 Próbę (ćwiczenie) prowadzi się w oparciu o opracowany plan uwzględniający 

posiadane moŜliwości czasowe i przestrzenne. Przy wyborze miejsca przeprowadzenia 

ćwiczenia naleŜy dąŜyć do zachowania pełnej skrytości oraz do uzyskania maksymalnego 

podobieństwa miejsca ćwiczenia do faktycznego rejonu lądowania. Ćwiczenia moŜna 

przeprowadzić w kilku wariantach: 

• jako oddzielne ćwiczenia sił (realizowane np. przez grupy demonstracyjne); 

• ćwiczenia dowódczo-sztabowe i treningi sztabowe (prowadzone na okrętach 

dowodzenia wszystkich szczebli – game board exercise); 

• ćwiczenia personelu łączności; 

• ćwiczenia sił połączonych (realizowane przez wydzielone komponenty wszystkich 

rodzajów sił). 

 Podsumowaniem próby (ćwiczenia) jest jej omówienie na wszystkich szczeblach 

dowodzenia, mające na celu uzyskanie pewności co do prawidłowości opracowanych planów 

i co od ich właściwego zrozumienia.  

 
 

Przejście do rejonu lądowania sił 
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 Obejmuje przedsięwzięcia realizowane od momentu odejścia okrętów z PZ czyli 

przejście morzem i zajęcie pozycji w rejonie lądowania. ZSL (ATF) do przejścia morzem 

formuje ugrupowanie marszowe zgodnie z przyjętym w procesie planowania rozkładem. 

Zazwyczaj ZSL dzieli się na mniejsze grupy, biorąc pod uwagę róŜne prędkości okrętów oraz 

urzutowanie i co za tym idzie, róŜny czas dojścia do rejonu lądowania. Ogólny skład ZDES 

zawiera w sobie4: 

• okręty desantowe przystosowane do podejścia do plaŜy; 

• transportowce; 

• okręty wsparcia logistycznego, medycznego, ratowniczego itp.; 

• okręty ochrony i wsparcia ogniowego. 

 Całokształt przedsięwzięć związanych z przejściem morzem zawiera „Plan Przejścia” 

(Movement Plan) zatwierdzony przez CATF. Do realizacji MOD ustanawia się Rejon 

Operacji Desantowej (Amphibious Operation Area – AOA) obejmujący akwen morski i 

wybrzeŜe przeznaczone do działań. W ramach AOA wyznacza się szereg mniejszych rejonów 

systematyzujących ruch ZSL (ATF) w poszczególnych fazach MOD. Oprócz wymienionego 

wcześniej rejonu załadunku wojsk desantu (PZ) wyznacza się rejony morskie wskazujące 

miejsca i punkty mające wpływ na przebieg MOD, między innymi: 

• rejony ochrony – w których istnieje największe zagroŜenie oddziaływania sił 

przeciwnika na ZSL i w związku z tym, tam właśnie siły ochrony realizują 

wszystkie rodzaje obron zespołu na przejściu morzem; 

• rejon lądowania – obejmujący miejsca wysadzenia desantu i odcinki 

podejściowych torów wodnych;  

• rejon wsparcia ogniowego; 

• rejon bezpośredniego wsparcia lotniczego; 

• rejony zabezpieczenia logistycznego. 

Opracowane trasy przejścia i alternatywne trasy przejścia powinny uwzględniać 

zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i przebiegać przez wyznaczone ww. rejony. 

Okrętowe trasy przejścia powinny zapewniać: 

• ograniczenie do minimum moŜliwości występowania utrudnień w manewrowaniu 

okrętów w ramach zespołu; 

• dobre zabezpieczenie nawigacyjne; 

                                                           
4 Doctrine for Amphibious Operations – ATP-8, 1995, s. 14-1. 
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• ograniczenie do minimum zagroŜenia minowego; 

• rozśrodkowanie poszczególnych sił w ramach ZSL w celu minimalizacji strat 

spowodowanych ewentualnym uŜyciem przez przeciwnika broni masowego 

raŜenia; 

• zapewnienie pełnej ochrony sił. 

 W ramach kontroli prawidłowej realizacji tej fazy MOD ustanawia się ponadto tzw. 

punkty kontrolne  pozwalające na sprawdzenie zgodności przejścia sił z określonym w planie 

czasem. Faza przejścia morzem kończy się wraz z dojściem ZSL do rejonu lądowania i 

rozpoczęciem przegrupowania z ugrupowania marszowego w ugrupowanie bojowe. 

 

Atak – lądowanie sił 

 

 W tej fazie operacji priorytetowym celem jest opanowanie odcinka wybrzeŜa przez 

siły desantu i rozwinięcie powodzenia. JednakŜe wielką rolę odgrywają działania sił morskich 

i to zarówno w przedsięwzięciach wsparcia ogniowego, jak i w manewrze okrętów 

desantowych i transportowych. Do prawidłowego wykonania ataku opracowuje się 

organizację rejonu lądowania. Obszar ten obejmuje między innymi następujące główne 

elementy:   

• linie taktycznego rozwinięcia – LTR (line of departure - LOD) poprowadzone 

równolegle do wybrzeŜa i odpowiednio oznakowane (bojami lub okrętami 

kierunkowymi) wyznaczające miejsca rozpoczęcia przegrupowania zespołów 

desantowych z ugrupowania marszowego w bojowe; 

• linie wyjściowe – oznakowane miejsca wodowania pływającej techniki wojsk 

desantu; 

• tory podejściowe – wyznaczone odcinki torów wodnych łączące LTR z liniami 

wyjściowymi;  

• rejony wyczekiwania – wyznaczone miejsca dla okrętów wsparcia ogniowego, 

logistycznego, ratowniczego itp.; 

• punkty lądowania – odcinki wybrzeŜa przeznaczone do lądowania sił desantu. 

Efektem końcowym przegrupowania sił jest ugrupowanie bojowe składające się w 

swej głównej części z kolejnych rzutów bojowych (fal) sił desantu zbliŜających się do 

punktów lądowania, zgodnie z przyjętą sekwencją czasową wysadzania kolejnych fal. 



 26 

Ten skomplikowany i cechujący się ogromną dynamiką kluczowy element MOD jest na 

bieŜąco koordynowany przez wyznaczone okręty kontrolne (znajdujące się między innymi na 

LTR i liniach wyjściowych) i zaokrętowanych na ich pokładach oficerów kierunkowych, 

których zadaniem jest regulowanie przyjętego tempa natarcia kolejnych fal oraz odejścia 

okrętów od punktów lądowania po wysadzeniu wojsk desantu. Na rysunku 4 zaprezentowano 

schemat ogólnej zasady organizacji rejonu lądowania. 

Faza lądowania sił desantu obejmuje kolejno5: 

• przygotowanie ogniowe – realizowane przez siły powietrzne i morskie; 

• podejście sił amfibijnych do punktów lądowania; 

• wysadzenie rzutu szturmowego wojsk desantu na wyznaczonych punktach lądowania i 

strefach zrzutu (dotyczy pododdziałów wysadzanych ze śmigłowców); 

• rozwinięcie operacji na brzegu w celu opanowania zaplanowanych rejonów wybrzeŜa 

realizowane wspólnie  przez połączone siły morskie, powietrzne i lądowe; 

• wsparcie logistyczne, ogniowe prowadzonego natarcia; 

• lądowanie pozostałych oddziałów wojsk desantu stosownie do przyjętych planów. 

 

                                                           
5 Doctrine for Amphibious Operations – ATP-8, 1995, s. 16-1. 
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Rys.4. Organizacja rejonu lądowania sił 

Źródło: opracowano na podstawie danych zawartych w ATP – 36. 

 

Na tym kończy się faza MOD realizowana przez siły morskie. Wysadzone oddziały 

wojsk desantu formują ugrupowanie bojowe i rozwijają uderzenie w głąb lądu. Okręty 

desantowe i transportowe po odejściu od punktów lądowania przechodzą do wyznaczonych 

rejonów zbiórki. Mogą być równieŜ wykorzystane do przewozu techniki wojskowej 

ładowanej na ich pokłady z transportowców. 

 Przedstawiony przebieg MOD zawiera zasady jej realizacji w kolejnych fazach. 

Opisane zasady i rozwiązania są zgodne z procedurami narodowymi i sojuszniczymi. W 

przypadku działań amfibijnych nie występują zasadnicze róŜnice w tych procedurach. 
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ZłoŜoność MOD wymaga duŜej precyzji działań na kaŜdym jej etapie i zaangaŜowania 

wszystkich osób funkcyjnych w celu właściwego jej przebiegu. 

Publikacje sojusznicze i narodowe w sposób bardzo szczegółowy opisują metody 

przygotowania sił, proces planowania, metodyki obliczeń oraz realizacji wszystkich jej 

elementów. Pozwala to na przygotowanie wyznaczonych sił w sposób właściwy, 

gwarantujący powodzenie Morskiej Operacji Desantowej.   
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3. Taktyka Okrętów Nawodnych cz. III., WSMW, Gdynia – 1985. 
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Poszukiwanie i badanie przeszkód podwodnych to specjalny rodzaj szeroko pojętych 

prac hydrograficznych, których głównym celem jest ustalenie pozycji obiektu (wraku) oraz 

określenie głębokości minimalnej nad nim. Te właśnie dane moŜemy znaleźć na mapach 

morskich. Są to swego rodzaju „znaki ostrzegawcze”, które kaŜdy nawigator powinien wziąć 

pod uwagę planując przejście jednostką pływającą z pozycji A do pozycji B. Z punktu 

widzenia bezpiecznej nawigacji niezwykle istotnym, a zarazem koniecznym, jest wykrywanie 

wszystkich tych naturalnych jak i sztucznych cech dna, które w jakikolwiek sposób mogą 

stanowić zagroŜenie dla Ŝeglugi. Mogą to być zarówno odosobnione skały, głazy leŜące na 

płaskim, piaszczystym dnie, sterczyny, płycizny, mielizny, gwałtowne wzniesienia dna, wraki 

statków, rury refulacyjne, kontenery i inne przeszkody28. Przeszkodą w nawigacji morskiej 

nazywać będziemy cokolwiek co utrudnia, zagraŜa lub uniemoŜliwia bezpieczne poruszanie 

się jednostki pływającej. Pojęcie to jest zazwyczaj uŜywane do określenia odosobnionego 

niebezpieczeństwa dla Ŝeglugi2.  

KaŜdy nowy wrak na dnie, stanowiący zagroŜenie dla bezpiecznej nawigacji, powinien 

zostać odnaleziony i szczegółowo zbadany w oparciu o metody akustyczne, mechaniczne, 

optyczne czy nawet zweryfikowany przy pomocy wykwalifikowanych nurków. Obiekty 

podwodne, a szczególnie wraki o znanych juŜ pozycjach, powinny być okresowo badane. 

Nasuwa się pytanie, w jakim celu bada się ponownie takie obiekty? OtóŜ głównym celem 

takich prac weryfikacyjnych jest sprawdzenie rzeczywistego stanu wraku, ustalenie 

ewentualnych zmian połoŜenia, głębokości i wielu innych parametrów niezbędnych do 

aktualizacji numerycznej bazy danych hydrograficznych.  

Pozycja wraku na dnie nie jest stała. Ogromny wpływ na zmianę ułoŜenia wraku ma 

zjawisko podmywania. Głębokość nad wrakiem równieŜ ulega zmianom. Wraki podlegają 

procesowi osiadania (zagłębiania) w dnie pod wpływem swojego cięŜaru. Dodatkowo 

                                                           
28 Manual on Hydrography, Publication M-13, International Hydrographic Bureau, Monaco 2005, s. 199. 
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zauwaŜa się silne oddziaływanie prądów morskich, które wypłukując piasek (muł, glinę) spod 

wraku, zmieniają topografię dna w rejonie. Proces wymywania osadów, jak teŜ powstawania 

charakterystycznych form dennych, zaleŜy od kierunku i prędkości prądów oraz właściwości 

fizyczno-chemicznych dna na jakim spoczywa wrak. Wszystkie te działania mogą 

powodować stopniowe zmiany pozycji wraku i głębokości bezpiecznej nad nim. Pod 

wpływem własnego cięŜaru oraz powstania np. niecki wrak moŜe przełamać się na części, 

zmieniając całkowicie połoŜenie elementów najwyŜej wystających ponad poziom dna 

morskiego (masztów, nadbudówek, kominów). Ponadto elementy konstrukcyjne wysoko 

górujące nad dnem mogą podlegać silnej korozji, w wyniku której po pewnym czasie nastąpi 

pęknięcie, przełamanie lub oderwanie się jakiegoś fragmentu, a w konsekwencji zmieni się 

głębokość bezpieczna nad przeszkodą. 

Badanie szczegółowe obiektu podwodnego, takiego jak wrak statku, ma na celu 

uzyskanie kompleksowej informacji o tym obiekcie, zebranie i opracowanie wiarygodnych 

danych przy uŜyciu hydrograficznego sprzętu pomiarowego. Poziom jakości produktów 

finalnych zaleŜeć będzie od zastosowanej aparatury pomiarowej oraz przyjętej metodyki prac. 

Przez metodykę wykonywania badań hydrograficznych przeszkód podwodnych rozumieć 

będziemy zespół wytycznych, ustalonych standardów i procedur dotyczących sposobów 

postępowania podczas osiągania załoŜonego celu, jakim jest kompleksowe zbadanie obiektu 

na dnie. Swoim zakresem obejmować będzie czynności ukierunkowane na ustalenie 

faktycznego stanu obiektu, połoŜenia, cech geometrycznych, głębokości oraz wielu innych 

parametrów towarzyszących.  

Badanie hydrograficzne wraku moŜna ogólnie podzielić na trzy etapy: planistyczny (etap 

przygotowania do badania), wykonywania pomiarów (akwizycja danych z wszystkich 

sensorów) oraz opracowania wyników (obróbka i prezentacja danych). Na etapie planowania 

pomiarów naleŜy sprawdzić w działaniu sprzęt, wykonać automatyczne testy, przeprowadzić 

próby urządzeń. Oprócz tego powinno się sprawdzić powierzchnie czołowe głowic 

przetworników echosondy wielowiązkowej (MBES – Multi Beam Echosounder), 

jednowiązkowych (SBES – Single Beam Echosounder), lustro akustyczne podkadłubowego 

czujnika prędkości dźwięku. Mogą one być porośnięte wodorostami i muszelkami (rys.1).  

                                                                                                                                                                                     
2 Hydrographic Dictionary Part I, Volume I, SP-32, 5th Edition, IHO Monaco 1994, pkt. 1209, s. 58. 
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Rys. 1. Stan powierzchni głowicy pomiarowej echosondy wielowiązkowej przed (a) 
 i po (b) czyszczeniu 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Czyszczenie sensorów podkadłubowych wykonują nurkowie z odpowiednim 

przeszkoleniem i doświadczeniem. Optymalnym rozwiązaniem jest systematyczna kontrola 

czujników kadłubowych przynajmniej raz w miesiącu.  

Podczas przygotowywania do badań projektuje się trasę dojścia do wraku, analizuje 

dostępność stacji referencyjnych DGPS w rejonie oraz stałych lub czasowych stanowisk 

wodowskazowych. Ponadto naleŜy sprawdzić i przeanalizować wszystkie dostępne materiały 

sondaŜowe z lat ubiegłych, a takŜe zebrać maksymalną ilość informacji o obiekcie badań. 

Wszystkie te dane będą stanowić niezastąpioną pomoc podczas analizowania i 

interpretowania wyników prac. Na etapie przygotowania do badania, kierownik prac 

sondaŜowych (osoba odpowiedzialna za wykonanie) powinien zapoznać się z: sytuacją 

batymetryczną na istniejących mapach, czasem dojścia w rejon prac oraz sytuacją 

nawigacyjną w rejonie. Na rys. 2 przedstawiono kursy dojścia i odległości do obiektu badań 

jakim jest wrak okrętu „Franken”. Podane parametry dotyczą wyjścia z portu Gdynia oraz 

portu Hel.  

 
 

Rys. 2. Kursy dojścia i odległości do pozycji wraku okrętu „Franken” 
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Źródło: opracowanie własne 
 
 

Czasami kluczem do sukcesu hydrograficznego moŜe okazać się stan wiedzy o obiekcie 

badań. Sylwetka okrętu, jego długość, szerokość, przyczyna zatonięcia i inne informacje 

umoŜliwiają bardzo szybką identyfikację obiektu. Niestety często dysponujemy jedynie 

szczątkową informacją (pozycja zatonięcia), która w pewien sposób ogranicza nasze 

moŜliwości analizy zarejestrowanych danych.  

 

Dane archiwalne o obiekcie badań3 

 

Pod koniec lat trzydziestych XX wieku pojawiła się koncepcja budowy niemieckich 

okrętów zaopatrzeniowych i tankowców zwanych „Troßschiffe”, których celem byłoby 

wspieranie operacji morskich na środkowym i północnym Atlantyku oraz Morzu Północnym. 

Niemcy nie posiadały Ŝadnych baz morskich poza własnym terytorium, dlatego pozyskanie 

specjalnych okrętów wsparcia było kluczowym przedsięwzięciem dla sił morskich 

Kriegsmarine.  

W latach 1937-1941 zbudowano 5 jednostek zaopatrzeniowych klasy Dithmarschen, które 

wspólnie z dawnymi cywilnymi tankowcami miały zaopatrywać zespoły pancerników 

operujące na Atlantyku. Okręty klasy Dithmarschen zdolne były zaopatrywać okręty wojenne 

w paliwo, amunicję, części zapasowe i Ŝywność. Dodatkowo wyposaŜone były w urządzenia i 

sprzęt do holowania uszkodzonych okrętów Kriegsmarine. Na pokład mogły przyjąć 7933 ton 

paliwa, 972 ton amunicji, 790 ton zapasów i 100 ton części zapasowych. Wśród tych pięciu 

jednostek były następujące: 

1.  Dithmarschen (zbudowany w stoczni w Gdańsku, rys. 3c). 

2.  Westerwald (zbudowany w stoczni w Gdańsku, od listopada 1939 r., po zakończeniu 

operacji zaopatrzenia pancernika Duetschland na Morzu Arktycznym, zmiana nazwy 

na Nordmark). 

3.  Altmark (od 06 sierpnia 1940 r. zmiana nazwy na Uckermark). 

4.  Franken (rys. 3b). 

5.  Ermland (zbudowany w stoczni w Gdańsku, rys. 3a). 

                                                           
3 Dzieje okrętu „Franken” przetłumaczono na podstawie  
http://www.german-navy.de/kriegsmarine/ships/auxships/franken/history.html, stan z dnia 27.03.2006 r. 
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Rys. 3. Okręty zaopatrzeniowe klasy Dithmarschen 
( a. Ermland, b. Franken, c. Dithmarschen ) 

Źródło: http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/km/versorgung/t-schiffe.htm, stan z 27.03.2006 r. 
 
 

Stępkę pod okręt „Franken” połoŜono w grudniu 1937 r. w stoczni Deutsche Werk w 

Kilonii. 8 marca 1939 r. zwodowano okręt, ale z powodu wybuchu wojny jego budowa nie 

została zakończona, a stocznia wykonywała inne waŜniejsze zadania. Prace konstrukcyjne 

kontynuowano bardzo powoli. Gdy stocznia otrzymywała pilniejsze zadania o charakterze 

priorytetowym, przerywano budowę tankowca. W związku z przedłuŜającymi się pracami 

stoczniowymi, w roku 1942 podjęto decyzję o przeholowaniu okrętu do duńskiej stoczni 

Burmeister & Wain w Kopenhadze. Tam ukończono budowę i wcielono okręt do słuŜby 17 

marca 1943 r. Głównym zadaniem „Frankena” było operowanie, jako tankowiec, w rejonie 

Morza Bałtyckiego wraz z pancernikiem „Prinz Eugen”. W późniejszym okresie okręt pływał 

jako zaopatrzeniowiec dla kutrów torpedowych, niszczycieli min, trałowców oraz kutrów 

patrolowych Kriegsmarine. „Franken” miał dlugość 179 m, szerokość na owręŜu 22 m i 

zanurzenie 10,2 m. Napędzany był czterema 9-cylindrowymi silnikami spalinowymi Diesel. 

Posiadał 2 linie wałów i rozwijał prędkości maksymalne 20,9 węzłów. Tankowiec posiadał  

22 850 ton wyporności, a załoga, w zaleŜności od zadania, liczyła od 94 do 208 osób. Przy 

prędkości 15 węzłów zasięg pływania okrętu wynosił 12 500 mil morskich.  

8 kwietnia 1945 r. tankowiec „Franken” został zaatakowany przez radzieckie lotnictwo 

kilka mil od Helu. W wyniku ataku bombami lotniczymi okręt przełamał się na dwie części i 

utonął na głębokości 68 metrów.  

 
Kalibracja systemu echosondy wielowiązkowej 
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W ramach przygotowania do prac pomiarowych naleŜy przeprowadzić kalibrację sprzętu 

hydrograficznego. NajwaŜniejsza jest kalibracja systemu echosondy wielowiązkowej, której 

celem jest zebranie i analiza danych sondaŜowych pod kątem wykrycia jakichkolwiek błędów 

systematycznych w pomierzonych przez czujnik ruchu kątach przechyłów wzdłuŜnych, 

poprzecznych, odchyleń kursowych (i in.) oraz opóźnień czasowych systemów pozycyjnych4.  

Kalibrację sondy moŜna w zasadzie wykonać na jakichkolwiek danych batymetrycznych, 

jednak aby uzyskać wiarygodne wyniki dane takie naleŜy zarejestrować wzdłuŜ linii 

sondaŜowych zaprojektowanych właśnie dla celów kalibracji. Wartości poprawek 

kalibracyjnych powinno się sprawdzać w regularnych odstępach czasu (powiedzmy raz na 

miesiąc) bądź przed rozpoczęciem nowej pracy hydrograficznej. Oprócz tego test 

kalibracyjny naleŜy przeprowadzać zawsze wtedy, gdy zachodzi jakakolwiek modyfikacja 

sensorów systemu5.  

Na obszarze cechującym się płaskim dnem, jedynie błędy pomiarów przechyłów 

poprzecznych będą powodować istotne niejednoznaczności w głębokości. Zazwyczaj 

wymagane jest przeprowadzenie całkowitej kalibracji. Warto zwrócić jeszcze uwagę na fakt, 

Ŝe w celu uzyskania dobrych wyników kalibracji niezwykle istotna jest dokładność 

pozycjonowania. Idealnym obszarem (poligonem) kalibracyjnym jest rejon z częściowo 

płaskim dnem przechodzącym w dosyć strome zbocze, z niewielką zmianą głębokości w 

kierunku prostopadłym do przemieszczania się. Najlepiej, jeśli na części płaskiej dna 

występować będzie jakakolwiek wyróŜniająca się cecha (obiekt, przeszkoda, forma 

geomorfologiczna dna). W tym miejscu naleŜy dodać, Ŝe powinno się unikać obiektów o 

wyraźnych, poszarpanych, wystających i ostrych krawędziach. Powodują one ogromne 

niejednoznaczności w pomiarach. Zbocze wykorzystywane do kalibracji przechyłów 

wzdłuŜnych oraz opóźnień czasowych powinno cechować się wyraźną zmianą w 

głębokościach rzędu 30%.  

Kalibracja przechyłów poprzecznych polega na dwukrotnym przepłynięciu jednostki na 

tej samej, odpowiednio długiej, linii sondaŜowej w dwóch przeciwnych kierunkach i 

zarejestrowaniu danych batymetrycznych (rys. 4). Następnie naleŜy wybrać wąski korytarz 

danych (profil kalibracyjny) w płaszczyźnie prostopadłej do kursu przejścia. RóŜnice 

                                                           
4 EM 3000 Multibeam echo sounder. Operator manual. Base version, Kongsberg Simrad AS, Norway, s.265 
5 Modyfikacja moŜe polegać na uszkodzeniu i wymianie komponentu systemu, reinstalacji, rekonfiguracji czy 

aktualizacji oprogramowania bądź jego zmianie. Wszystkie powyŜsze czynniki mogą wpływać na jakość 
rejestrowanych danych, zatem w celu zapewnienia wymaganej dokładności pomiaru naleŜy przeprowadzić 
ponowną kalibrację. 
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pomiędzy dwoma zbiorami danych wskazywać będą na występowanie offsetu w pomiarach 

przechyłów poprzecznych.  

 

 
Rys. 4. Schemat ideowy kalibracji na poprzeczne przesunięcia kątowe przetwornika  

(plan boczny i rzut z góry)  
Źródło: opracowanie własne 
 

 
 

W przypadku kalibracji pomiarów przechyłów wzdłuŜnych i opóźnienia czasowego 

systemu pozycyjnego naleŜy wybrać obszar cechujący się dnem o stałym ale niezbyt stromym 

nachyleniu. Statek musi płynąć dwukrotnie w przeciwnych kierunkach po tej samej, 

wystarczająco długiej linii sondaŜowej. RóŜnica polega na tym, iŜ drugie przejście powinno 

odbyć się ze znacznie mniejszą prędkością w stosunku do przejścia pierwszego. Profil 

kalibracyjny powinien zostać wybrany równolegle do linii sondaŜowej (rys. 5). 

 
Rys. 5. Schemat ideowy kalibracji na wzdłuŜne przesunięcia kątowe przetwornika  

(plan boczny z i rzut z góry)  
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Błąd pomiaru głębokości spowodowany błędem pomiaru przechyłów wzdłuŜnych będzie 

rósł wraz z głębokością, a błąd spowodowany opóźnieniem czasu pozycjonowania będzie 

wzrastał z prędkością statku.  

Jedną z waŜniejszych standardowych procedur wpisanych na stałe w proces badania 

hydrograficznego jest kalibracja echosond na zmianę prędkości rozchodzenia się fali 

dźwiękowej. Bez wykonania tej czynności przejście do etapu faktycznych pomiarów jest po 

prostu niemoŜliwe. Prędkość dźwięku w wodzie zaleŜy od spręŜystości ośrodka i jego 
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gęstości. Te z kolei zaleŜne są od zasolenia, temperatury i ciśnienia. Znajomość tych trzech 

parametrów umoŜliwia, na podstawie empirycznych wzorów, obliczenie prędkości propagacji 

fali akustycznej w wodzie.  

Dokładny profil prędkości dźwięku potrzebny jest w pomiarach hydrograficznych z 

dwóch powodów. Po pierwsze, sprzęt hydroakustyczny do pomiarów głębokości 

wykorzystuje zaleŜność pomiaru głębokości wody od prędkości rozchodzenia się dźwięku i 

czasu przebiegu sygnału do dna i z powrotem. Po drugie, z uwagi Ŝe impuls dźwiękowy 

przemieszcza się po torze nachylonym (ukośnie) w słupie wody, jakiekolwiek zmiany 

prędkości dźwięku będą miały swoje odzwierciedlenie w kierunku rozchodzenia się 

promienia akustycznego. Droga dźwięku od przetwornika do dna i z powrotem będzie 

wpływała nie tylko na rejestrowaną głębokość, ale takŜe na pozycje tych głębokości.  

Dla wiązek okołowertykalnych w systemie sondy wielowiązkowej lub dla echosondy 

jednowiązkowej SBES wystarczy znać średnią prędkość dźwięku w słupie wody. Niestety dla 

wiązek pozostałych, odchylonych od pionu, konieczne jest wykonanie pewnych obliczeń 

związanych stricte ze zjawiskiem refrakcji, a których efektem końcowym będzie rozkład 

kierunków rozchodzenia się promieni akustycznych w środowisku wodnym. Określanie toru 

rozchodzenia się promieni akustycznych oparte jest na prawie Snelliusa, które opisuje 

zaleŜności między kierunkiem i prędkościami rozchodzenia się fali dźwiękowej. Błędy 

prędkości dźwięku związane ze zmiennością czasowo-przestrzenną tego parametru mogą być 

na tyle dokuczliwe, Ŝe jedynym praktycznym rozwiązaniem moŜe okazać się ograniczenie 

skutecznego sektora kątowego echosondy wielowiązkowej, w jakiej będzie badał morskie 

dno. Polega to ogólnie na wyłączeniu z pomiarów określonej części skrajnych wiązek6. 

Kalibracje prędkości powinno wykonywać się okresowo, nie rzadziej niŜ dwa razy 

dziennie. Jeśli sondaŜ ma miejsce w akwenie o dynamicznie zmieniających się 

właściwościach hydrologicznych w kolumnie wody, to wówczas pomiary prędkości dźwięku 

wykonujemy częściej. Praktyczną metodą określania prędkości rozchodzenia się fali 

akustycznej jest pomiar bezpośredni miernikiem prędkości dźwięku lub pomiar metodą 

pośrednią. Ta druga polega na mierzeniu parametrów hydrologicznych wody i na ich 

podstawie, za pomocą odpowiednich wzorów empirycznych, obliczeniu parametru prędkości. 

Wyznaczenie lokalnego rozkładu prędkości propagacji fali dźwiękowej w rejonie prac 

hydrograficznych powinno rozpoczynać drugi etap badań.  

 

                                                           
6 Manual on Hydrography, op. cit. s. 175 
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Etap wykonywania pomiarów 

 

KaŜde badanie hydrograficzne wraku powinno odbywać się wg pewnego schematu 

działania.  

Czynnik czasu, bezpieczeństwo sprzętu pomiarowego oraz efektywność jego wykorzystania 

dyktują niejako odpowiednią kolejność realizowania poszczególnych przedsięwzięć w ramach 

całego badania hydrograficznego wraku. Stąd całość prac moŜna podzielić na następujące 

fazy: 

1) pomiary batymetryczne przy uŜyciu systemu echosondy wielowiązkowej MBES; 

2) pomiary batymetryczne z wykorzystaniem sondy pionowej SBES; 

3) trałowanie sonarowe w oparciu o sonary boczne. 

Wskazane jest równieŜ przeprowadzenie przeglądu wraku przez nurka, zarejestrowanie 

materiału przy pomocy pojazdu podwodnego ROV wyposaŜonego w kamerę TV oraz 

wykorzystanie magnetometru jednocześnie z holowanym sonarem bocznym. Oczywiście 

optymalnym rozwiązaniem jest uŜycie całego spektrum środków hydrograficznych, o ile 

znajdują się w etatowym wyposaŜeniu jednostki badawczej.  

Przed rozpoczęciem prac określa się wielkość obszaru badanego. Jego środek umieszcza 

się w punkcie najbardziej prawdopodobnej pozycji obiektu. Promień rejonu prac ustala się po 

analizie dokładności systemów uŜytych do wykrycia obiektów. Dla źródeł wiarygodnych 

promień ten wynosi 500 m. Bardzo waŜną częścią planowania jest wyznaczenie schematów 

profili stosowanych w trakcie badania. NaleŜy pamiętać, Ŝe profile do badania 

batymetrycznego mogą nie pokrywać się z profilami wyznaczonymi do trałowania 

sonarowego wraku. Okręt porusza się według ustalonego schematu optymalnego dla kaŜdego 

zastosowanego urządzenia badającego obiekt. W przypadku uŜycia sondy wielowiązkowej 

najskuteczniejszym sposobem pokrycia dna wiązkami akustycznymi jest układ prostych, 

równoległych linii sondaŜowych. PoniewaŜ system zbiera dane batymetryczne o duŜym 

stopniu zagęszczenia w kierunku poprzecznym do okrętu, nie ma wymagań co do przecinania 

izobat pod kątami prostymi w celu dokładnego określania pozycji pomiaru.  

Wykorzystanie w pierwszej fazie systemu MBES umoŜliwia stosunkowo szybkie 

zlokalizowanie wraku. Pomiary mogą być prowadzone z prędkością do 10 węzłów. Zatem w 

niedługim czasie uzyskujemy rozkład głębokości w wybranym akwenie z dokładnie 

zlokalizowanym obiektem podwodnym. Fakt zamontowania głowic sonarowych MBES 

trwale w kadłubie okrętu sprawia, Ŝe dokładność pozycjonowania wraku zaleŜeć będzie od 
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dokładności zastosowanego systemu pozycyjnego7. Wstępne zbadanie wraku umoŜliwia 

określenie czy głębokość nad wrakiem jest wystarczająco duŜa, aby moŜna było kontynuować 

pomiary bez naraŜania na niebezpieczeństwo jednostkę badawczą i etatowy sprzęt 

pomiarowy. Ponadto ogólny rozkład głębokości pozwala wskazać, w którym miejscu wraku 

naleŜy spodziewać się najmniejszej głębokości.  

Rozpatrując uŜycie MBES naleŜy przeanalizować jaka będzie szerokość pasa dna 

badanego sondą podczas jednokrotnego przejścia jednostką. W przypadku konieczności 

zachowania pełnego pokrycia badanego rejonu niezbędna jest analiza zasięgów pomiarów 

MBES oraz rozdzielczości na dnie i pokrycia w kierunku ruchu jednostki. 

Ponadto, badając wrak i jego bezpośrednie otoczenie, naleŜy obliczyć prędkość z jaką 

powinien poruszać się okręt. PoniŜszy wzór określa maks. prędkość z jaką moŜe poruszać się 

jednostka pomiarowa zachowując pewność, Ŝe kaŜdy punkt dna zostanie opromieniowany 

wiązką akustyczną.  

αsin
maxmax

××= dfV  

gdzie: 

V max – maksymalna prędkość jednostki w trakcie pomiarów 

f – częstotliwość impulsowania  

d max – maksymalna głębokość akwenu w rejonie pomiarów 

α – szerokość kątowa wiązki w kierunku ruchu jednostki 

 
Zebrane za pomocą echosondy wielowiązkowej dane batymetryczne umoŜliwiają 

hydrografowi dosyć dokładne wskazanie prawdopodobnych punktów głębokości 

minimalnych nad wrakiem i zaprojektowanie profili podstawowych dla sondy pionowej (rys. 

6).  

                                                           
7 TamŜe, s. 20 
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Rys. 6. Obszary wraku z punktami głębokości minimalnych (a) oraz plan 
profili podstawowych dla sondy jednowiązkowej (b) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów ORP „Arctowski” 

 

Na podstawie stworzonej siatki głębokości ze skalą kolorystyczną moŜna pokusić się o 

stwierdzenie, Ŝe głębokości minimalne znajdują się w okolicach nadbudówek. W celu 

określenia głębokości minimalnej nad wrakiem zaprojektowano trzy profile sondaŜowe, przy 

czym pierwszy rozmieszczony jest wzdłuŜ dłuŜszej osi wraku a pozostałe dwa (prostopadłe 

do profilu nr 1) przecinają wrak w poprzek w rejonach nadbudówek. Na tym etapie naleŜy 

równieŜ obliczyć maksymalną prędkość jednostki sondującej:  

t

tgH
V

×

+××
=

572.2

1
2

2
θ

 

gdzie: 

V – prędkość jednostki sondującej [w] 

H – najmniejsza głębokość w rejonie [m] 

θ – szerokość wiązki akustycznej sondy pionowej [°]  

t – czas pomiędzy kolejnymi impulsami emitowanymi w toń wodną [s] 

 
Parametr V odgrywa waŜną rolę w procesie detekcji małych elementów, w którym 

warunkiem wykrycia i zobrazowania celu jest „opromieniowanie” go pięcioma kolejnymi 

impulsami sondującymi.  
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Przy badaniu wraku za pomocą sondy pionowej SBES naleŜy mieć na uwadze 

wielkość śladu, jaki pozostawia wiązka akustyczna na dnie. W przypadku badania wraku 

okrętu „Franken” na głębokości 70 metrów zastosowana echosonda DESO-25 pozostawia 

ślad akustyczny o średnicy około 11 metrów (kanał II, częstotliwość 210 kHz). W wyniku 

przejścia okrętu wzdłuŜ profilu nr 1 uzyskano profil dna z wyraźnie zarysowującym się 

kształtem wraku (rys. 7). 

 

 

 

Rys. 7. Zapis echa wraku za pomocą echosondy jednowiązkowej 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Po uzyskaniu pełnej informacji o głębokościach minimalnych oraz miejscach ich 

występowania, hydrograf moŜe przejść do kolejnego etapu badania, jakim jest trałowanie 

sonarowe. Otrzymane wyniki z sondaŜy batymetrycznych pozwolą właściwie zaprojektować 

rozkład profili sonarowych. Celem badania sonarowego jest uzyskanie jak najlepszej jakości 

danych sonarowych, na podstawie których hydrograf będzie mógł sklasyfikować obiekt, 

dokonać zasadniczych pomiarów jego parametrów przestrzennych, ogólnie scharakteryzować 

go opisując jego kształt i stan oraz ułoŜenie na dnie.  

Czynnikiem, jaki naleŜy wziąć pod uwagę, planując badanie sonarowe, jest prędkość 

holowania sonaru. KaŜdy obiekt czy mały element wraku, aby został wykryty i zobrazowany 

musi zostać opromieniowany wystarczającą liczbą impulsów (pingów)8. Wymaganą prędkość 

holowania oblicza się wg następujących wzorów: 

                                                           
8 Przyjmuje się wg róŜnych źródeł, Ŝe jest to od 3 do 5 pingów  
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gdzie: 
 

V – prędkość jednostki sondującej [m/s] 

L – największa długość obiektu (cechy) jaki nie uzyska 5 odbić impulsów [m] 

N –liczba impulsów wymagana do detekcji obiektu (cechy)  

Bw – szerokość wiązki sonaru w płaszczyźnie horyzontalnej na odległości wykrycia [m] 

θ×= sw RB  

 

Rs – odległość nachylona do obiektu [m] 

θ – kątowa szerokość wiązki sonaru w płaszczyźnie horyzontalnej [rad] 

t – interwał czasowy między kolejnymi emitowanymi impulsami [s] 

 
 

F
t

1= ,          

mR

C
F

×
=

2
 

 
 

F – częstotliwość powtarzania impulsów [impuls/s] 

C – prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w wodzie [m/s] 

Rm – ustawiony zakres działania sonaru [m] 

 

Typowa prędkość pomiarowa powinna wynosić od 3 do 5 węzłów9. Czasami wymagane 

jest zredukowanie prędkości nawet do 1,5-2 węzłów tak, aby uzyskać poŜądaną wysokość 

sonaru i minimalne zniekształcenie obrazu sonarowego. Mniejsze prędkości potrzebne są do 

minimalizowania poziomu hałasu otoczenia. Większe prędkości mogą być potrzebne do 

utrzymania sterowności jednostki holującej. Hydrograf powinien pamiętać, aby sonar boczny 

holowany był na pewnej ustalonej głębokości (wysokości nad dnem). Wysokość ta powinna 

mieścić się w granicach od 8% do 20%  wybranego zakresu operacyjnego10. Dla przykładu, 

przy ustawionym zakresie 100 m, sonar powinien osiągnąć wysokość z przedziału 8-20 m nad 

dnem. 

W wypadku pracy z sonarem burtowym hydrograf nie powinien zapomnieć o obliczeniu 

tzw. strefy martwej sonaru. Jest to w zasadzie obszar „słabo zbadany” przez wiązkę impulsów 

                                                           
9 Model DF-1000 Digital Side Scan Sonar Tow Fish. Instruction Manual, EdgeTech, West Wareham, MA 

02576, USA 2003 
10 „Hydrographic Manual Fourth Edition”  (1976),  podaje wartości od 10% do 20% zakresu pracy, podczas gdy 

„Land Information New Zealand Hyspec”  proponuje wysokość nad dnem równą 10% wybranego zakresu. 
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sonarowych11. Jeśli obiekt podwodny znajdzie się w takiej strefie, to operator sonaru z duŜym 

prawdopodobieństwem nie zobaczy go na ekranie monitora systemu. W przypadku badania 

wraku zaopatrzeniowca „Franken” zastosowano zakres 200 m na burtę, a strefa martwa dla 

głębokości 68 m wynosiła około 112 metrów.  

 

.  
 

Rys. 8. Obraz sonarowy wraku uzyskany za pomocą sonaru burtowego ACSON-100 
Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów hydrograficznych ORP „Arctowski”. 

 
Sonogram (rys. 8) zarejestrowano podczas trałowania sonarowego wraku, na kursie 

266°, idąc z prędkością 3.3 węzła. Do pomiarów wykorzystano burtowy sonar pracujący z 

częstotliwością roboczą 100 kHz. Część rufowa wraku widoczna jest w całości, podczas gdy 

urwany dziób wchodzi nieznacznie w strefę martwą sonaru. Krótki cień akustyczny wynika z 

powstałej geometrii rozchodzącego się sygnału sonarowego.  

Podstawowym schematem podczas badania sonarowego przeszkody podwodnej jest 

system profili równoległych. Przy duŜych obiektach (np. „Franken”) wystarczające jest 

wykonanie przeszukania z pokryciem 100%. Dla małych obiektów konieczne jest 

przeszukanie z pokryciem 200% czy nawet 400%. Dla uzyskania potrzebnej ilości danych 

wystarczy wykonać 4 przejścia sonarem obok wraku, przy czym kierunek jednej pary profili 

powinien być równoległy do długiej osi wraku29. Oczywiście pierwszy profil powinien 

przebiegać z jednej burty wraku, a drugi profil z burty przeciwnej. Czasami okazuje się, Ŝe 

tak naprawdę tylko z jednej burty uzyskuje się czytelne, łatwe w interpretacji i szczegółowe 

sonogramy. Druga para profili przejścia nad wrakiem powinna być zaprojektowana pod 

                                                           
11 Przez tzw. strefę martwą sonaru burtowego będziemy rozumieć pewien wycinek dna bezpośrednio pod 

kadłubem i w pewnej odległości bocznej, który nie jest zbadany kompletnie i wystarczająco. Mówi się, Ŝe jest 
to strefa „niedoświetlona” wiązką sonarową.  

29 Manual on Hydrography, op. cit., s. 217. 
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kątem prostym do pierwszej. Jeśli wszystkie cztery przejścia dostarczą dobrej jakości 

sonogramów, wówczas będzie to wystarczający materiał z badania sonarowego (rys. 9).  

 

 

 

Rys. 9. Rozmieszczenie profili trałowych podczas badania sonarowego wraku 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na rys. 9 przedstawiono kierunki profili sondaŜowych zaprojektowanych dla potrzeb 

badania sonarowego. Holowanie sonaru bocznego na odpowiedniej wysokości i odległości 

bocznej od wraku pozwala na uzyskanie wyraźnych i szczegółowych obrazów sonarowych. 

Na podstawie zebranych danych moŜliwe jest dokonanie pomiarów cech geometrycznych 

wraku. 

Do badania wraków stosuje się zazwyczaj częstotliwości 500 kHz i większe, 

zapewniające duŜą rozdzielczość obrazów. Rozdzielczość systemu sondującego stanowi 

waŜny aspekt, który naleŜy rozwaŜyć przed planowaniem pomiarów i interpretowaniem 

danych wynikowych. Dobrej jakości obraz sonarowy (sonogram) wykorzystywany jest 

zazwyczaj do określania wysokości wystawania wraku ponad płaszczyznę dna. W tym celu 

wykorzystuje się długość cienia akustycznego rzucanego przez obiekt po opromieniowaniu go 

wiązką sonarową. Pomiary te nie są dokładne i nie mogą być wykorzystywane dla celów 
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kartograficznych. JednakŜe wartości te są pomocne z punktu widzenia bezpieczeństwa okrętu 

oraz „rybki”13 . 

Oceniając wysokości wraku przy pomocy cieni akustycznych naleŜy mieć na uwadze 

moŜliwość występowania wyŜszych elementów wraku, które nie wytworzą cieni 

hydroakustycznych. Takimi elementami mogą być chociaŜby cienkie maszty, drzewce, 

wytyki. Długości cieni naleŜy mierzyć z dwóch stron wraku, a wyniki uśredniać. Celem takiej 

operacji jest poprawienie błędów wynikających z nachylenia dna (nierówności, 

pofałdowania). Parametr długości i szerokości wraku powinno mierzyć się zawsze 

prostopadle do kursu „rybki” a wartości muszą być poprawione o odległość nachyloną (slant 

range correction). 

Jeśli po zakończeniu pomiarów hydrograficznych wraku posiadamy wszystkie 

wymagane Zadaniem Technicznym dane batymetryczne, a zarejestrowane obrazy sonarowe są 

dobrej jakości, to badanie takie moŜemy rozpatrywać w kategoriach sukcesu.  

 

 

 

Rys. 10. Wyniki opracowania danych zebranych podczas badania hydrograficznego wraku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów hydrograficznych ORP „Arctowski” 
 

 
JuŜ podczas powrotu do portu rozpoczyna się etap ostatni, tj opracowania 

zarejestrowanych danych i ich prezentacja. Dokładna analiza echogramu (rys 10b) pozwala 

określić jaka jest głębokość minimalna nad wrakiem. Obrazy sonarowe (rys. 10a) pokazują 

jaki jest stan wraku, podstawowe wymiary oraz szczegółowa budowa. W wyniku obróbki 

                                                           
13 „Rybka” to potoczna nazwa holowanego sonaru bocznego, pochodząca od angielskiej nazwy urządzenia 

„Towfish” czyli holowana rybka. Termin ten jest powszechnie uŜywany w środowisku hydrografów czy 
badaczy morskich głębin.  
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danych batymetrycznych z echosondy wielowiązkowej otrzymujemy trójwymiarowy model 

wraku (rys. 10c) przedstawiający sposób ułoŜenia wraku na dnie oraz jego kształt i wymiary.  

 
*** 

 
Zbieranie i przetwarzanie danych o obiektach podwodnych i wrakach jest jednym z 

głównych przedsięwzięć nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia działalności ludzkiej 

na morzu. Opracowywanie i aktualizowanie informacji o przeszkodach podwodnych odgrywa 

waŜną rolę w procesie zachowania bezpieczeństwa Ŝeglugi. Za dostarczanie wszystkim 

uŜytkownikom morza rzetelnej i kompletnej informacji nawigacyjnej i hydrograficznej 

odpowiedzialna jest między innymi słuŜba hydrograficzna MW. ORP „Arctowski”, ORP 

„Heweliusz”, kutry i motorówki hydrograficzne kaŜdego roku prowadzą pomiary 

hydrograficzne na polskich obszarach morskich. Obiekty podwodne i wraki o szczególnym 

znaczeniu, będące w rejonie sondaŜu, podlegają ponownemu zbadaniu. Weryfikowane są 

takŜe inne przeszkody wykryte i zgłaszane przez Ŝeglarzy, rybaków czy przedstawicieli 

instytucji związanych z gospodarką i handlem morskim.  

Badania hydrograficzne obiektów podwodnych i wraków wykonywane są dla potrzeb 

Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, które przekazuje takie informacje w postaci 

produktów końcowych, jakimi są urzędowe mapy morskie i publikacje nautyczne.  
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SPOSOBY  RATOWANIA  ZBIORÓW  ARCHIWALNYCH 

 

KaŜdemu z nas moŜe się zdarzyć, Ŝe będzie musiał ratować powierzony zasób 

archiwalny, dokumentację biurową, zbiory biblioteczne i muzealne czy choćby własne, 

prywatne kolekcje i pamiątki. Warto więc zapoznać się z istniejącymi doświadczeniami w 

tym zakresie, jak i zdobyć wiedzę na temat właściwego zachowania się w krytycznych 

sytuacjach. Zarówno w kraju, jak i za granicą, znanych jest wiele przykładów skutecznego 

ratowania zbiorów w róŜnych sytuacjach kryzysowych.  

Niniejszy artykuł, w zamierzeniu autora, ma przybliŜyć indywidualnym zbieraczom i 

kolekcjonerom oraz osobom profesjonalnie zajmującym się ochroną zbiorów, problematykę 

ich ratowania. Specjalistyczna wiedza w tym zakresie w ostatnich  latach szybko się rozwija, 

dlatego trzeba ją ciągle uzupełniać.  

Archiwum Państwowe w Gdańsku, urząd nadzoru nad Narodowym Zasobem 

Archiwalnym, w ciągu  kaŜdego roku, ze  swojego terenu, otrzymuje po kilka sygnałów o 

róŜnych uszkodzeniach zasobu. Z prośbą o poradę zwracają się biblioteki, muzea i firmy 

prywatne, a nawet indywidualne osoby. Najczęściej chodzi o małe zalania zbiorów 

papierowych (rozszczelnienie instalacji wodociągowej lub CO). Często zgłaszane są 

przypadki zagrzybienia zbiorów w wyniku zbyt duŜej wilgotności powietrza w miejscu 

przechowywania. Niestety, w większości przypadków właściciele tych wraŜliwych 

materiałów sami naraŜają je na zniszczenie, przechowując w  wilgotnych  piwnicach  o dawno 

zuŜytej izolacji ścian, nieszczelnych oknach, w sąsiedztwie licznych instalacji wodno-

kanalizacyjnych. 

Zagadnienia ratownictwa zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych w 

Polsce stały się przedmiotem zainteresowania szerszych kręgów społecznych w 1997 r., kiedy 

to miały miejsce powodzie na południu kraju. Zalaniu uległy znaczne obszary, łącznie z 

duŜymi miastami jak Wrocław i Opole. Była to klasyczna powódź polegająca na wystąpieniu  
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rzek ze swoich koryt w wyniku nadmiernych opadów letnich w górach i stopniowym 

podtapianiu terenów. Między innymi ucierpiały wówczas liczne archiwa i biblioteki1. Obok 

słuŜb ratowniczych, jak straŜ poŜarna i wojsko, na ratunek pospieszyli pracownicy archiwów i 

bibliotek z wielu miast w kraju. KsiąŜki, dokumenty i inne cenne materiały z zalanych piwnic 

i parterów transportowano do miejsc, gdzie były osuszane pod wiatami lub w komorach do 

suszenia drewna, a następnie dezynfekowano je w próŜniowych komorach fumigacyjnych.  

Z zalanych pomieszczeń Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego 

ewakuowano tysiące woluminów, w znacznej części posiadających duŜe walory historyczne i 

artystyczne. Z inicjatywy dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, pani Janiny 

Ligman, 600 z nich (XIX-wiecznych) przewieziono do Gdańska, gdzie natychmiast 

rozpoczęto akcję osuszania w pustych pomieszczeniach BGPG przy Alei Zwycięstwa2. 

Gdańsk był drugim po Toruniu ośrodkiem akademickim, który włączył się do ratowania 

zbiorów wrocławskich.7 KsiąŜki około tygodnia moczyły się w wodzie, która zalewając 

miasto mieszała się z zawartością miejskiej kanalizacji, zanieczyszczeniami przemysłowymi, 

rozkładającymi się resztkami ze śmietnisk. Były zdeformowane, oprawy częściowo 

rozwarstwione lub utracone. Niektóre bloki ksiąŜek rozsypały się. Wyciekała z nich brudna 

woda. Na części kart widoczne było błoto i resztki grzybni.  

Do osuszania ich utworzono zespół pracowników Politechniki Gdańskiej (głównie 

bibliotekarzy), Uniwersytetu Gdańskiego (Biblioteki Głównej) oraz wolontariuszy. Autor 

niniejszego artykułu kierował merytorycznie podjętymi działaniami ratowniczymi. 

Pracownicy zostali zaopatrzeni w fartuchy ochronne, rękawice lateksowe i maseczki 

chirurgiczne. Ustawiali oni mokre ksiąŜki na podłodze w pozycji otwartej aby zapewnić 

dostęp powietrza pomiędzy kartki. Pomieszczenie posiadało okna w przeciwległych ścianach, 

co umoŜliwiło stworzenie naturalnego, kontrolowanego przeciągu. Gdy na zewnątrz nie było 

wiatru obieg powietrza wymuszano wentylatorami biurowymi. PowaŜnym utrudnieniem w 

pracy był ostry fetor wydzielający się z ksiąŜek. Suszenie wstępne zajęło dwa tygodnie, a 

dosuszanie taką samą ilość czasu. Praca polegała na codziennym przeglądzie suszących się 

tomów oraz w razie potrzeby zamienianiu ich miejscami. W pomieszczeniu były bowiem 

miejsca, gdzie papier wysychał szybko, w innych zaś wolniej. Wysuszone juŜ ksiąŜki 

odkładano na przygotowane czyste miejsce. Tempo schnięcia zaleŜało teŜ od rodzaju papieru. 

 

                                                           
1 Powódź 1997 i w rok po powodzi, praca zbiorowa. Wrocław 1998, s. 5. 
2 TamŜe, s. 30. 
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 Niektóre nie chciały schnąć, więc trzeba było je suszyć ręcznie, przekładając kartki 

bibułą filtracyjną i po krótkim docisku wymieniając bibułę na suchą. Tak teŜ postępowano z 

najcenniejszymi woluminami. Ten pierwszy etap ratowania to przede wszystkim walka z 

czasem, poniewaŜ mokry papier po kilku dniach od zalania ma prawo zacząć pleśnieć. NaleŜy 

więc starać się wysuszyć zalany materiał w ciągu 10-14 dni. Co prawda, pod koniec suszenia 

pojawiły się gdzieniegdzie wykwity pleśni, ale sytuacja była juŜ opanowana.  

Zwlekanie z podjęciem suszenia lub zbyt wolne tempo pracy kończy się zwykle 

katastrofą, a zniszczony mikrobiologicznie papier moŜna juŜ tylko spalić. Na szczęście, dzięki 

ofiarności ludzi, udało się uratować wszystkie ksiąŜki. Trudność polegała teŜ na tym, Ŝe obok 

grzybów celulolitycznych, niszczących papier, ksiąŜki były zakaŜone mikroorganizmami 

groźnymi dla ludzi (grzyby i bakterie). Pracowników obowiązywał więc ścisły reŜim 

bezpieczeństwa. Po pracy ręce dezynfekowano środkami bakteriobójczymi, a obuwie, 

opuszczając pomieszczenia, wycierano w rozłoŜone ścierki nasączone równieŜ tymi 

środkami. Codziennie, po zakończeniu pracy wykonywano w pomieszczeniach dezynfekcję 

powietrza aby utrudnić przemieszczanie się bakterii i zarodników grzybów. W tym celu, za 

pomocą nawilŜaczy biurowych, rozpylano alkohol etylowy z aseptiną3. Ściany pomieszczeń, 

pod nieobecność pracowników, naświetlano lampami bakteriobójczymi. Zabezpieczony był 

nadzór lekarski. Na szczęście interwencja lekarza nie była potrzebna. Jeszcze przed 

suszeniem kilka ksiąŜek dostarczono do laboratorium mikrobiologicznego celem zbadania 

stopnia zagroŜenia zarówno papieru jak teŜ ludzi. Suche ksiąŜki zawieziono do komory 

fumigacyjnej, w której poddano je dezynfekcji gazowej w bromku metylu. Pomieszczenia po 

zakończeniu działań ratowniczych dokładnie wydezynfekowano. Gdy badanie laboratoryjne 

potwierdziło skuteczność dezynfekcji gazowej, przystąpiono do usuwania pędzlami 

szczecinowymi resztek wysuszonego błota, starych grzybni i nowych porostów pleśniowych. 

Wreszcie przystąpiono do prac introligatorskich i konserwatorskich. 

Całkowicie odmienny charakter miała powódź w Gdańsku w 2001 r. Był to bowiem 

zupełnie nowy typ powodzi, który w ciągu kilku godzin doprowadził do sparaliŜowania 

miasta i znacznych strat materialnych. Na skutek nieprzewidzianej zmiany frontu 

atmosferycznego i gwałtownego nagromadzenia się duŜej masy wody w powietrzu w postaci 

chmur, doszło do gwałtownego ich oberwania i opadu deszczu o nie notowanym wcześniej 

natęŜeniu. Opady wystąpiły na terenach połoŜonych ponad miastem, nad lasami i polami. 

                                                           
3 TamŜe, s. 35. 
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Woda gwałtownie wdarła się do miasta z góry, zamieniając ulice w rwące potoki. Wystąpiły 

teŜ z brzegów dwie rzeczki przebiegające przez miasto: Radunia i StrzyŜa. Pędząca ulicami 

woda wlewała się oknami do piwnic. W ten sposób uległy zalaniu nieprawidłowo 

zlokalizowane archiwa Urzędu Miasta i sądów przy ul. Nowe Ogrody. Do zalania tych 

archiwów doszło w godzinach wieczornych, a juŜ od wczesnych godzin rannych usuwano 

wodę i zniszczenia.  

Pracownicy Archiwum Państwowego w Gdańsku pospieszyli na ratunek 

przedwojennym księgom stanu cywilnego przechowywanym w archiwum Urzędu Miasta. Po 

odpompowaniu wody przez straŜaków, mokre księgi delikatnie umieszczano w plastikowych 

skrzynkach i wynoszono na podwórze. Tam ładowano je do cięŜarówek. Jednocześnie 

Oddział APG w Gdyni przygotowywał się na przyjęcie mokrych ksiąg celem ich osuszenia, 

dezynfekcji i renowacji. Nowy budynek APG w Gdyni dysponował jeszcze wolną 

powierzchnią magazynową, poniewaŜ nie przemieszczono tam jeszcze własnego zasobu. W 

innym przypadku, przyjęcie do APG mokrych ksiąg byłoby niemoŜliwe ze względu na ryzyko 

zawilgocenia funkcjonujących magazynów. Archiwum dysponowało ponadto wystarczającą 

liczbą pracowników. Dodatkowo przybyła jeszcze 15-osobowa grupa praktykantów z Urzędu 

Pracy. Okoliczności te zawaŜyły na przyjętym kierunku prowadzenia akcji ratowniczej. 

Zdecydowano o jednoczesnym suszeniu wszystkich akt oraz ich dezynfekcji w duŜej jezdnej 

komorze fumigacyjnej. Autor artykułu kierował pracami nad przywróceniem walorów 

uŜytkowych zalanych akt 4.  

Podejmując się wykonania akcji ratowniczej naleŜało przede wszystkim zabezpieczyć 

odpowiedni sprzęt do suszenia (osuszacze powietrza oraz wentylatory biurowe). KsiąŜki 

rozstawiono w formie wachlarzy i suszono, usuwając wilgoć z powietrza za pomocą 

osuszaczy, przy jednoczesnej wymuszonej jego cyrkulacji uzyskanej przy uŜyciu 

wentylatorów. JuŜ po paru dniach okazało się, Ŝe karty ksiąg schną prawidłowo, lecz oprawy 

nadal są zupełnie mokre. Pozostawienie mokrych opraw groziło inwazją grzybów 

pleśniowych, ale zbyt szybkie zerwanie okładek uniemoŜliwiłoby dosuszenie kart. Księgi 

mogły stać otwarte tylko dzięki sztywnym oprawom. Zdecydowano się zaryzykować i suszyć 

karty aŜ do pojawienia się pleśni na oprawach. Gdy to nastąpiło, wszystkie oprawy zerwano i 

usunięto z magazynu. W międzyczasie karty wyschły i zesztywniały na tyle, Ŝe księgi bez 

opraw moŜna było ustawiać w pozycji półotwartej, grzbietami do góry, aŜ do całkowitego 

                                                           
4Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów 

Polskich,  Szczecin 2002, s. 343. 
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wysuszenia. Aby chronić własny zasób przed pleśnią rosnącą na oprawach ksiąŜek 

przywiezionych do suszenia, w powietrzu rozpylano alkohol etylowy z aseptiną. 

Charakterystyczny w tym wypadku był brak przykrego zapachu suszonych ksiąŜek. Po prostu 

woda była stosunkowo czysta. Pochodziła z deszczu i nie zdąŜyła wymieszać się ze ściekami 

miejskimi. Uaktywniła jednak stare grzybnie, których wzrost nastąpił na długo wcześniej, na 

skutek nieodpowiednich warunków przechowywania.  

Po wysuszeniu ksiąg cały magazyn poddano dezynfekcji. Wymyto środkami 

grzybobójczymi podłogi oraz półki, na których równieŜ dosuszano ratowany materiał. 

Sprowadzono jezdną komorę fumigacyjną naleŜącą do Naczelnej Dyrekcji Archiwów 

Państwowych w Warszawie, bowiem komora gazowa APG mieści jednorazowo tylko do 2 

mb akt. Do dezynfekcji uŜyto gazu „Rotanox”, który jest mieszaniną tlenku etylenu (10%) i 

dwutlenku węgla (90%). Skuteczność procesu dezynfekcji gazowej zaleŜy od czasu działania 

gazu, temperatury w komorze, zdolności penetrowania gazu wewnątrz komory i struktury 

papieru (działanie próŜni), a przede wszystkim od stopnia skaŜenia mikrobiologicznego 

papieru. Uaktywnienie starych grzybni wraz ze świeŜym wzrostem pleśni sprawiło, Ŝe 

dezynfekcja okazała się bardzo trudna. Pomimo wydłuŜenia cyklu do 48 godzin, zwiększenia 

temperatury do 45o C (maksymalnie dopuszczalna), wydłuŜenia czasu uzyskiwania próŜni, 

skuteczność wykazana badaniami laboratoryjnymi osiągała zaledwie niecałe 80%. Dopiero 

powtarzanie cyklu zwiększyło ją do około 100%5. Prawdopodobnie zadziałało dwukrotne 

uderzenie próŜni (zwiększające ciśnienie plazmy wewnątrz komórek) w takim stopniu, Ŝe 

doszło do uszkodzenia błon komórkowych. Dopiero wówczas gaz mógł przedostać się do 

wnętrza komórek i skutecznie zatruć plazmę. Badania mikrobiologiczne prowadzono 

równolegle w dwóch laboratoriach, przyjmując jednakową metodykę badań. Nie wykryto 

mikroorganizmów w szczególny sposób zagraŜających ludziom. Po zakończeniu dezynfekcji 

przystąpiono do usuwania z papieru resztek grzybni i błota powodziowego oraz do prac 

introligatorskich i renowacyjnych. 

Zaprezentowane przykłady powinny uzmysłowić zainteresowanym czytelnikom na 

czym polega istota ratowania materiałów archiwalnych oraz dopomóc sprawnie 

przeprowadzić własną akcję ocalania ich. Na szczęcie zniszczenia zabytków papierowych w 

wyniku powodzi nie zdarzają się zbyt często.  

Kolekcjonerom dzieł sztuki i zbieraczom pamiątek historycznych naleŜy się 

wyjaśnienie, Ŝe przedstawiana tutaj problematyka dotyczy równieŜ ratowania innych 

                                                           
5 L. Kurlenda, Protokoły badań mykologicznych, Gdańsk 2001. 
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przedmiotów i materiałów wraŜliwych na działanie wody, jak: obrazów, tkanin, mebli, 

fotografii itp. Literatura przedmiotu skupia się jednak tutaj na zbiorach zabytków 

papierowych, gdyŜ papier najszybciej ulega destrukcji. Oba przykłady akcji ratowniczych 

obejmują najprostsze i najstarsze, rzec moŜna, rutynowe metody działań.  

Co jednak zrobić jeśli nie dysponujemy odpowiednią liczbą ludzi, sprzętu oraz 

pomieszczeń do szybkiego wysuszenia papieru? Nie wolno zaniechać ratowania, bo zbiory 

ulegną całkowitej korozji mikrobiologicznej. Aby powstrzymać rozkład papieru naleŜy go 

szybko zamrozić, najlepiej w temperaturze -30o C. Oczywiście nie wolno wkładać całego 

materiału  bezpośrednio do zamraŜarki bo wytworzymy tam jedynie wielką bryłę lodu. 

KsiąŜki lub akta trzeba po kilka sztuk umieszczać w workach foliowych i dopiero mrozić. 

Takie działanie zapewni nam czas na spokojne i prawidłowe przeprowadzenie osuszania i 

dezynfekcji. Gdy jesteśmy juŜ gotowi do akcji odrywamy z zamroŜonej masy taką ilość 

zafoliowanych paczek, jaką jesteśmy w stanie osuszyć. Usuwamy folię i spłukujemy 

zamroŜone ksiąŜki ciepła wodą. Oddzielą się one od siebie, a równocześnie spłynie błoto 

powodziowe. Następnie pozostawiamy ksiąŜki do samoczynnego rozmroŜenia. Dalej 

suszymy i dezynfekujemy tak jak opisano wyŜej.  

JeŜeli zauwaŜymy, Ŝe kartki w ogóle nie chcą schnąć, a gdzieniegdzie pojawia się juŜ 

pleśń, to trzeba przystąpić do ręcznego suszenia. Całą ksiąŜkę przekłada się, co kilka kartek, 

arkuszami suchego papieru (jeśli to moŜliwe lepiej uŜyć bibułę filtracyjną), a następnie 

obciąŜa się ją. Mokre arkusze zmieniać na suche aŜ do całkowitego wysuszenia. Nie suszyć 

przez podgrzewanie powietrza, bo to moŜe przyspieszyć wzrost pleśni. 

JeŜeli zamroziliśmy rękopisy, w których woda naruszyła atrament albo ręcznie 

malowane ilustracje nieodporne na wodę, to samoczynne rozmraŜanie moŜe pogłębić 

zniszczenia. Wówczas naleŜy zabezpieczyć sobie dostęp do liofilizatora, w którym 

rozmraŜanie połączone jest z jednoczesnym osuszaniem. Lód sublimuje zamieniając się w 

parę wodną i nie wytwarza wody. Suche rozmraŜanie eliminuje ryzyko spłynięcia warstw 

malarskich, atramentów, odcisków pieczęci, rozwarstwienia się spojeń klejowych. W ten 

sposób rozmraŜa się na przykład średniowieczne iluminowane księgi oraz inne cenne dzieła 

sztuki6.  

ZamraŜanie mokrych dokumentów moŜe okazać się jedynym ratunkiem gdy ulegną 

zalaniu na przykład na okręcie. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe wodę morską trzeba natychmiast 

                                                           
6 Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, Naczelna Dyrekcja 

Archiwów Państwowych, Warszawa 2004, s. 1. 
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wypłukać wodą słodką. Pozostawienie soli w papierze moŜe doprowadzić do niekorzystnych 

reakcji chemicznych. 

Trzeba wreszcie podkreślić, Ŝe lepiej jest zapobiegać zalaniom zbiorów niŜ je ratować. 

Doświadczenia ostatnich powodzi wskazują, Ŝe nie ma bezpiecznie połoŜonych budynków. 

Gdy woda atakuje bezpośrednio z nieba, Ŝadna piwnica nie jest bezpieczna. NaleŜy zatem 

bezwzględnie przestrzegać zasady, Ŝe cennych rzeczy nie trzymamy nigdy w piwnicy. Do 

przechowywania naszych skarbów przeznaczamy pomieszczenia pozbawione jakichkolwiek 

rur wodociągowych i centralnego ogrzewania. Dbamy teŜ o szczelność okien. 

O ile zalania zbiorów zdarzają się częściej, to na szczęście ich poŜary bardzo rzadko. 

Tym nie mniej równieŜ na tę okoliczność powinniśmy być przygotowani. W pobliŜu zbiorów 

zawsze trzymajmy worki z niepalnego materiału do szybkiej ewakuacji. Trzeba teŜ 

zaplanować rezerwowe miejsce przechowywania. Gdy zbiory są duŜe, naleŜy rozmieścić je w 

pomieszczeniu według kolejności wynoszenia (najcenniejsze najbliŜej drzwi). Wreszcie 

waŜny jest dobór środków gaśniczych. StraŜ PoŜarna zaleca uŜywanie do gaszenia papieru 

gaśnic proszkowych. Jest to co prawda metoda bardzo skuteczna, ale niebezpieczna dla 

papierów zabytkowych i delikatnych tkanin. Proszek wchodzi głęboko w strukturę tych 

materiałów, jest prawie niemoŜliwy do całkowitego usunięcia, a w dodatku moŜe tworzyć 

niebezpieczne reakcje chemiczne z atramentami, warstwami malarskimi, klejami, 

pieczęciami. Po gaszeniu proszek naleŜałoby dokładnie wymyć z tych materiałów za pomocą 

wody7. Skoro więc konieczne byłoby działanie wody to lepiej od razu gasić wodą. Unikać 

naleŜy jednak silnych strumieni, mogących uszkodzić delikatne materiały.  

Dalej postępujemy jak z innymi materiałami zalanymi. Bardzo ciekawy wydaje się 

pomysł gaszenia pomieszczeń ze zbiorami za pomocą skondensowanej mgły, która skutecznie 

dusi ogień i w ogóle nie niszczy gaszonych materiałów. Ponadto do jej wytworzenia w 

specjalnych generatorach potrzebna jest zaledwie niewielka ilość wody. Niestety takie 

instalacje gaśnicze nie wyszły jeszcze poza fazę eksperymentu. Wydaje się jednak, Ŝe mają 

duŜą przyszłość równieŜ ze względu na bezpieczeństwo ludzi. Spotykane obecnie w świecie 

gazowe metody dławienia ognia (np. CO2 , dawniej halon) nie są bezpieczne8. Eliminacja 

tlenu z powietrza jest bowiem śmiertelnym zagroŜeniem dla osób, które na czas nie zdąŜyły 

ewakuować się z magazynu. Mieliby oni odciętą drogę ucieczki, gdyŜ skuteczna wymiana 

gazów wymaga automatycznej blokady drzwi i innych otworów, aby uszczelnić 

                                                           
7 Instrukcja w sprawie przeciwdziałania zagroŜeniom i ratowania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, które 

ucierpiały w wyniku klęski Ŝywiołowej. Tłum. z ang. i oprac. A. Michaś, M. Ślusarczyk. NDAP, Warszawa 
1999, s. 11. 

8 TamŜe, s. 10. 
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pomieszczenie. Gazowe instalacje gaśnicze moŜna spotkać np. w archiwach amerykańskich. 

Taki system najlepiej sprawdza się w małych pomieszczeniach. NiezaleŜnie od wybieranej 

metody gaszenia ognia, pomieszczenia ze zbiorami naleŜy wyposaŜyć w instalacje do 

usuwania dymu, który zawsze przeszkadza w gaszeniu. 

W ochronie kolekcji przed zniszczeniem w wyniku katastrof i klęsk Ŝywiołowych 

waŜna jest nie tylko wnikliwa ocena charakteru zagroŜeń i stopnia ryzyka oraz precyzyjny 

plan działań zapobiegawczych i ratowniczych, lecz przede wszystkim doskonalenie 

konkretnych praktycznych działań w tym zakresie. W wielu krajach prowadzi się intensywne 

ćwiczenia w kierowaniu akcją ratowniczą. Biorą w nich udział nie tylko zawodowe słuŜby, 

ale przede wszystkim pracownicy instytucji odpowiedzialnych za swoje kolekcje. Celem 

ćwiczeń jest nie tylko doskonalenie umiejętności i aktualizacja wiedzy, ale przede wszystkim 

działanie psychologiczne. Ćwiczenia pozwalają wyeliminować, lub znacznie ograniczyć w 

krytycznych sytuacjach strach, panikę, uczą zachowań racjonalnych i kształtują poŜądane 

nawyki. W Holandii całodobowe pogotowie archiwalne włączone jest do integrowanego 

systemu słuŜb ratowniczych. Pracownicy Archiwum Narodowego Holandii odbywają 

systematyczne treningi organizowane w trybie alarmu9. Podobne ćwiczenia odbywają 

pracownicy Biblioteki Narodowej Francji. Jednym z elementów treningu jest tam wejście 

pracowników ubranych w wodoszczelne kombinezony do zalanego magazynu ćwiczebnego. 

W całkowitych ciemnościach muszą ewakuować cały zasób, dokonując po drodze selekcji 

materiału przeznaczonego jedynie do wyniesienia (obiekty suche z górnych półek), materiału 

zawilgoconego przeznaczonego do natychmiastowego suszenia oraz obiektów wydobytych z 

wody, które trzeba zamrozić10.  

Ćwiczenia są okazją do sprawdzenia i ewentualnej wymiany, bądź uzupełnienia, 

zgromadzonego sprzętu ratowniczego. Zawsze trzyma się  w pogotowiu odpowiednią ilość 

róŜnego typu ubiorów ochronnych, skrzyń ewakuacyjnych, narzędzi do usuwania przeszkód i 

zatorów, wiat składanych, polowych suszarni, jezdnych komór fumigacyjnych, łodzi, 

pontonów, worków polietylenowych, pomp wodnych nurkowych, osuszaczy powietrza, bibuł 

filtracyjnych (ewentualnie czystego papieru gazetowego o duŜej chłonności), lamp, 

wentylatorów, itp. Często sprzęt taki umieszczony jest w specjalnych przyczepach 

samochodowych i gotowy w kaŜdej chwili do wyjazdu na akcję. Myśli się teŜ o standaryzacji 

i unifikacji sprzętu do ratowania zbiorów ze sprzętem przeciwpoŜarowym, w tym z bojowymi 

                                                           
9 B. Van Slooten (Archiwum Narodowe Holandii), referat Delta Plan wygłoszony w NDAP w Warszawie w 

maju 1999. 
10 A. Czajka (Archiwum Główne Akt Dawnych), relacje ustne z osobiście odbytych ćwiczeń we Francji, 

Warszawa 2004. 



 54 

wozami StraŜy PoŜarnej, Prace w tym kierunku podejmowane są równieŜ w Polsce11. Akcje 

ratownicze powinny być zawsze konsultowane, a w miarę moŜliwości teŜ kierowane przez 

dyplomowanych konserwatorów wyspecjalizowanych w tych zagadnieniach.  

Fundamentalne znaczenie dla powodzenia działań podjętych w sytuacjach 

kryzysowych ma ich staranne zaplanowanie. NaleŜy przede wszystkim rozpoznać  kierunki i 

charakter  zagroŜeń, a następnie opracować konkretny plan działania dostosowany do 

specyfiki danego zbioru i budynku, w  którym jest on przechowywany. Na tym etapie 

konieczna jest współpraca kierowników instytucji z konserwatorami, komórkami ochrony 

przeciwpoŜarowej i obrony cywilnej. NaleŜy zabezpieczyć suche pomieszczenia dla 

ewakuowanych zbiorów. 

DuŜe znaczenia ma teŜ świadoma popularyzacja wiedzy o metodach ratowania 

zbiorów w zainteresowanych kręgach społecznych.  

 

* * * 

Na zakończenie trzeba dodać, Ŝe powodzie miały teŜ wpływ na rozwój badań w 

zakresie konserwacji zabytków, a zwłaszcza dzieł sztuki. Głośna wielka powódź we Florencji 

w roku 1966 doprowadziła do zniszczenia, bądź uszkodzenia, bezcennych wielkich zbiorów 

bibliotecznych i muzealnych. Na pomoc pospieszyli bibliotekarze, muzealnicy i 

konserwatorzy z wielu krajów świata. Na miejscu podejmowano nowatorskie metody działań. 

Powódź okazała się bardzo inspirująca, a uczestnicy akcji ratowniczej później juŜ, w swoich 

placówkach, dalej rozwijali zdobyte doświadczenie.  

RównieŜ liczne powodzie w Holandii związane z naturalnymi warunkami 

geograficznymi (depresje) sprawiły, Ŝe ten kraj przoduje w konserwacji masowej i 

ratownictwie.  

Wreszcie powódź na południu Polski w 1997 r. uświadomiła nam nasze potrzeby w 

tym zakresie. Zaczęto kłaść większy nacisk na warunki przechowywania zbiorów, dobór 

pomieszczeń. Powstały nowe pracownie konserwatorskie w archiwach państwowych, zaczęto 

kupować więcej sprzętu do prowadzenia prac zabezpieczających. Wreszcie zagadnienia 

ratownicze zbiorów na trwale weszły do programu kursów archiwalnych, szkoleń 

pracowników instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, a szczególnie ich 

kadr kierowniczych. 

                                                           
11 D. Subocz (Muzeum w Grębocinie k./Torunia), ustne relacje z osobiście przeprowadzonych eksperymentów. 

APG Gdańsk 2004. 
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W Polsce rozwój myśli konserwatorskiej oraz specjalistycznego szkolnictwa 

wyŜszego w zakresie ochrony zabytków i konserwacji dzieł sztuki wynikł równieŜ z potrzeby 

usuwania skutków zniszczeń wojennych oraz konieczności odbudowy miast po II wojnie 

światowej. Polska szkoła konserwacji zabytków szybko stała się w tym zakresie wzorem dla 

innych krajów. Ze względu na dramatyczną historię jesteśmy na tle Europy krajem ubogim w 

zabytki ruchome (dzieła sztuki, antyki, archiwalia, stare ksiąŜki i mapy). Dlatego gotowość do 

szybkiego i skutecznego ratowania w razie potrzeby, powinna leŜeć nam szczególnie na 

sercu.  
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TECHNIKA I UZBROJENIE 

 

Kmdr mgr inŜ. Jerzy SZUFLITA 
Szef Oddziału SłuŜby Uzbrojenia 

 

 

WYBRANE PROBLEMY POST ĘPOWANIA  

W MARYNARCE WOJENNEJ RP ZE ZB ĘDNĄ AMUNICJ Ą 

 

 

 W wyniku restrukturyzacji oraz modernizacji sił zbrojnych, w MW RP powstał 

problem pozbycia się duŜych ilości przestarzałej i zbędnej amunicji1. W składnicach MON 

znajduje się juŜ powyŜej 50 tysięcy ton amunicji i innych środków oraz ponad 800 ton 

składników ciekłego paliwa rakietowego, a ich zapasy narastają w tempie około 125 + 25 ton 

na rok.[2] 

W czasie składowania i przechowywania amunicja stopniowo traci swoje cechy, które 

decydują o jej przydatności eksploatacyjnej. Zjawisko to nazywane jest starzeniem, a moŜe 

mieć charakter zarówno fizyczny lub tzw. moralny. Pierwszy przypadek to naturalne starzenie 

powodujące utratę własności uŜytkowych, drugi – to niespełnienie wymagań współczesnego 

teatru działań. Naturalne starzenie jest procesem nieuniknionym. MoŜna go opóźniać, stosując 

róŜnego rodzaju zabiegi konserwacyjne i obsługowe. Natomiast przeciwdziałanie moralnemu 

starzeniu się amunicji wymaga prac modernizacyjnych. Nieuchronnie jednak zbliŜa się 

moment, kiedy ich stosowanie – z punktu widzenia ekonomicznego, bezpieczeństwa lub 

niezawodności działania – staje się nieopłacalne lub niemoŜliwe, a amunicja ta jest zbędna.  

 Regulacje prawne dotyczące zasad planowania, organizacji i postępowania ze 

zbędnymi środkami bojowymi w Siłach Zbrojnych RP reguluje uchwala Nr 219 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami 

(M.P. Nr 11 poz. 15 z 2003 roku) [8], decyzja Nr 142/MON Ministra Obrony Narodowej z 

dnia 4 maja 2005 r. w sprawie przygotowania strategii gospodarowania zbędnymi środkami 

bojowymi w resorcie obrony narodowej (nieogł.) [3] oraz decyzja Nr 414/MON Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i 

postępowania ze zbędnymi środkami bojowymi (Dz. U. MON nr 24 z 2005r.) [4].  
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W myśl tych dokumentów MON jest odpowiedzialne za: 

• opracowanie i wydanie wytycznych w sprawie organizacji odpadami środków 

bojowych i materiałów wybuchowych oraz przekazywania zbędnych środków 

bojowych zgromadzonych w magazynach, składach i składnicach Sił Zbrojnych RP; 

• opracowanie harmonogramu unieszkodliwiania odpadów środków bojowych i 

materiałów wybuchowych; 

• zorganizowanie monitoringu wykonania zadań wynikających z realizacji zapisów  

krajowego planu gospodarki odpadami;[8] 

• dokonanie aktualizacji dotychczas wydanych lub opracowanie nowych dokumentów 

regulujących zasady gospodarki odpadami środków bojowych i materiałów 

wybuchowych; 

• przekazywanie okresowych informacji ministrowi Ochrony Środowiska z realizacji 

powyŜszych zadań. 

Wymienione akty prawne zobligowały Szefa Sztabu Generalnego do wydania 

Wytycznych z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie postępowania ze zbędnymi środkami 

bojowymi i na podstawie tego dokumentu następuje kwalifikacja środków bojowych, jako 

zbędnych w MW RP, które następnie ujmowane są w planach przekazywania mienia do 

Agencji Mienia Wojskowego (szczegółowe zasady opracowywania planów przekazywania 

mienia do Agencji oraz sposób realizacji tych planów zostały ujęte w odrębnych 

przepisach).[10]  

Oddziały gospodarcze Marynarki Wojennej, posiadające zbędne środki bojowe, 

pozbywają się ich w następujący sposób: 

• poprzez niszczenie; 

• poprzez przekazywanie do Agencji Mienia Wojskowego, zgodnie z decyzją Ministra 

Obrony Narodowej Nr 156/MON z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zadań w zakresie 

przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników mienia Skarbu 

Państwa (Dz. U. MON Nr 110, poz. 86). 

Niszczeniu (ang. destruction) podlega ta amunicja artyleryjska, która została 

zakwalifikowana w wyniku badań określających jej stan jakościowy jako niebezpieczny 

w dalszym uŜytkowaniu, przechowywaniu i przewoŜeniu.[2] 

                                                                                                                                                                                     
1 Amunicja (ang. ammunition, munition)  to kompletne urządzenie naładowane materiałami wybuchowymi, 

materiałami pirotechnicznymi, mieszaninami zapalającymi, materiałami, biologicznymi lub chemicznymi, 
przeznaczone do uŜytku wojsk, z burzeniem włącznie. Norma Obronna NO-13-A003, s. 3. 
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 Amunicję niszczy się przez wysadzenie jej elementów za pomocą materiałów 

wybuchowych. Sposób organizacji niszczenia amunicji regulują stosowne przepisy. 

 Niszczenie amunicji naleŜy do prac szczególnie niebezpiecznych. Kierowanie tymi 

pracami powierza się odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Kompletny nabój, zapalnik 

mogą być skutecznie zniszczone tylko indywidualnie lub po kilka specjalnie dobranych typów 

gwarantujących pełną detonację lub wypalenie wszystkich materiałów wybuchowych. 

W seriach i partiach naboje są niezniszczalne, gdyŜ po wybuchu we fragmentach zawsze 

pozostają  elementy  i zespoły zawierające materiały wybuchowe. 

 

 

 

Fot.1. Niszczenie niebezpiecznej amunicji 

 

 Amunicję, którą uznano za nie nadającą się do uŜytku, ale bezpieczną, przekazuje się 

do zakładów (składnic, baz) w celu ich likwidacji.  

Przekazanie do Agencji Mienia Wojskowego. AMW moŜe zagospodarować zbędną 

amunicję poprzez:  

• sprzedaŜ; 

• likwidację; 

• utylizację. 

 Formuła sprzedaŜy, zdaniem autora, nie wymaga bliŜszych wyjaśnień, natomiast 

pozostałe formy zagospodarowania zostały przedstawione poniŜej.[5] 
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Likwidacja amunicji artyleryjskiej 

 
  Likwidacja (ang. destruction, abolition) polega na działaniu w celu pozbawienia cech 

uŜywalności urządzeń i zespołów amunicji. Jest to destrukcyjne działanie zmierzające do 

pozbawienia amunicji lub jej elementów cech uŜywalności oraz odzyskania róŜnorodnych 

materiałów. [2]  

 Głównym celem likwidacji amunicji jest całkowite usunięcie z poszczególnych 

zespołów i części materiałów wybuchowych kruszących, inicjujących, miotających, 

pirotechnicznych i prochów. Integralną częścią procesu likwidacji jest odzyskiwanie złomu 

metali, materiałów wybuchowych, utylizacja zespołów i części, przygotowanie surowców 

wtórnych.  

W zasobach amunicji artyleryjskiej MW RP rzadko likwiduje się wszystkie elementy 

naboi.[2] Ze względu na duŜą siłę niszczącą, istnieje konieczność likwidowania tylko 

niektórych, gdyŜ proces starzenia poszczególnych elementów przebiega z róŜnym 

natęŜeniem. Cykl likwidacji naboi artyleryjskich zaczyna się od ich częściowego lub 

całkowitego rozkompletowania i oddzielenia poszczególnych elementów. KaŜdy z elementów 

likwiduje się według właściwych dla niego technologii.[7] 

 

 

 

Fot. 2. Naboje artyleryjskie 

 

 Pociski odłamkowe, odłamkowo-burzące i burzące rozbraja się przez wykręcenie 

zapalników, a następnie wypalenie, wytopienie lub wypłukanie materiału wybuchowego 

kruszącego ze skorup i jego neutralizację. KaŜde niewłaściwe postępowanie grozi 

niekontrolowanym zadziałaniem, dlatego w oparciu o specjalnie opracowane warunki 
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bezpiecznego postępowania oraz przeszkolony specjalistycznie personel moŜna wykonywać 

wszelkie prace, które z załoŜenia są zakwalifikowane jako prace maksymalnego zagroŜenia. 

Najczęściej stosowaną metodą, ze względu na wydajność i bezpieczeństwo oraz ze 

względu na proces utylizacji, jest wytapianie w kąpielach wodnych, w komorach parowych 

lub strumieniem pary wodnej. Wybór metody zaleŜy od rodzaju materiału wybuchowego i 

sposobu elaboracji. Najbardziej wydajne i bezpieczne jest wytapianie materiałów 

wybuchowych z pocisków przegrzaną parą wodną. Ograniczeniem tego sposobu jest 

temperatura topliwości materiału wybuchowego.  

Likwidacja zapalników2 jest najbardziej skomplikowanym i czasochłonnym procesem. 

Polega na rozłoŜeniu (rozkręceniu) zespołów i części zawierających materiały wybuchowe, 

demontaŜu i wypaleniu ich w piecach pancernych. 

 Zapłonniki moŜna likwidować przez wypalenie w piecach pancernych. Łuski 

artyleryjskie przekazuje się do huty bez dodatkowych czynności, tylko po kontroli 

technicznej, której celem jest stwierdzenie, Ŝe nie ma w nich ładunku i czy został usunięty 

zapłonnik. Prochy nieprzystosowane do wykorzystania poza wojskiem i nieprzydatne do 

ponownego przerobu spala się na wolnym powietrzu. 

 Spłonki wycina się z łusek mechanicznie, za pomocą spręŜonego powietrza lub 

ciśnienia wody. Metoda ta nie zanieczyszcza środowiska. W oddzielnym procesie wypala się 

materiały pirotechniczne i wytapia ołów z pocisków. W metodzie tej potrzebna jest linia 

potokowa i zautomatyzowane urządzenia mechaniczne. Jest stosowana wtedy, gdy łuski 

wykorzystuje się do produkcji naboi. 

 

                                                           
2 Zapalnik  (ang. fuze) urządzenie składające się z połączonych funkcjonalnie układów pirotechnicznych i 

zabezpieczających przed niezamierzonym rozpoczęciem programu działania wraz z zespołami inicjującymi ich 
działanie, przeznaczone do wywołania zamierzonego zadziałania ładunku bojowego określonego rodzaju 
amunicji w oczekiwanym miejscu i czasie. Norma Obronna NO-13-A003, s. 3. 
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Fot. 3. Pocisk artyleryjski po defragmentacji 

 

Do pełnej likwidacji konieczne jest wytapianie ołowiu i wypalanie masy 

pirotechnicznej. Metoda ta jest najbardziej naturalnym sposobem pozbywania się zestarzałej 

i zbędnej amunicji. Najbardziej efektywne likwidowanie amunicji jest osiągane przy 

wypalaniu. Polega ono na wygrzewaniu amunicji w specjalnych piecach pancernych, w 

których pod wpływem działania wysokiej temperatury (ok. 600ºC) następuje ich likwidacja. 

Wypalaniu ulegają prochy, materiały inicjujące spłonek oraz wszelkie materiały 

pirotechniczne i kruszące wchodzące w skład likwidowanego naboju. Następuje równieŜ 

wytapianie ołowiu z pocisków zwykłych. Do wypalania stosuje się piece elektryczne 

i paleniskowe.  

 Układ grzejny słuŜy do wstępnego podgrzania i zapoczątkowania likwidacji. Dalszy 

proces podtrzymywany jest ciepłem wydzielanym podczas spalania prochu z naboi. Metoda 

termiczna wypalania naboi w elektrycznych piecach pancernych w pełni nadaje się do 

masowej likwidacji wszystkich kalibrów i rodzajów amunicji ze względu na duŜą wydajność, 

bardzo dobre efekty ekonomiczne oraz minimalne zanieczyszczenie środowiska naturalnego 

spalinami prochu bezdymnego. 

 

Utylizacja amunicji artyleryjskiej 

 

Utylizacja (ang. recykling, utilization) to wykorzystywanie materiałów, które straciły 

wartość uŜytkową, lub produktów odpadowych jako surowców wtórnych do dalszej 
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produkcji.[2] Uzyskane z utylizacji podlegają sortowaniu według następujących rodzajów: 

złom stalowy, złom metali kolorowych, materiały wybuchowe kruszące, prochy, itp. Złom 

metalowy nie moŜe zawierać Ŝadnych materiałów wybuchowych. Niektóre elementy i 

materiały np. trotyl, ładunki pobudzające, spłonki itp. po niewielkich zabiegach 

adaptacyjnych mogą być wykorzystane w pracach wyburzeniowych i w technice prasowania 

lub cięcia wybuchami, co w znacznej mierze podnosi ich cenę.  

 

 

 

 

Fot. 4. RóŜnorodne rodzaje amunicji artyleryjskiej przeznaczone do utylizacji 

 

 Zdaniem autora, wzorcem dla polskiego programu utylizacji powinna być utylizacja 

według programu niemieckiego.[6] 

 Rozwiązaniem o charakterze przejściowym moŜe być uruchomienie utylizacji 

ograniczonej, według formuły: utylizacji na miarę ograniczonych moŜliwości, polegającej na 

wykonywaniu operacji dekompletacji amunicji, segregacji i przygotowaniu zdemontowanych 

elementów do kolejnego etapu ich utylizacji: recyklingu bądź niszczenia. Operacje niszczenia 

materiałów wysokoenergetycznych mogą być wykonywane za granicą. 

 Takie rozwiązanie jest moŜliwe dla składnic posiadających własne stanowisko 

dekompletacji. Dla pozostałych naleŜy zakupić mobilne stanowisko i wykorzystywać je 

rotacyjnie.  

 Ujednolicenie procedur utylizacji odpowiednimi regulacjami prawnymi we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej jest krokiem we właściwym kierunku. Daje podstawy do tworzenia 

krajowych programów długofalowego inwestowania w utylizację oraz pozyskiwania środków 

na ten cel z budŜetu unijnego. 
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 Mimo ogromnych korzyści z oszczędzania naturalnych surowców, wszędzie na 

świecie recykling jest mało opłacalny. W Polsce równieŜ nie obserwuje się oznak wyraźnego 

zainteresowania pozyskiwaniem takich materiałów.  

 Recykling materiałów wybuchowych pozyskiwanych z amunicji w skali technicznej 

dla celów wojskowych jest trudny, kosztowny i opłacalny tylko w ograniczonym zakresie. 

Przy obecnym braku większego zainteresowania potencjalnych krajowych odbiorców, nie ma 

motywacji do wdraŜania technologii pozwalającej zwiększyć ich podaŜ. 

Opłacalność ekonomiczna utylizacji duŜych ilości amunicji głównie rozwaŜana jest 

w kategoriach strategii zapobiegania tragediom. 

Istnieją niewielkie obszary utylizacji środków bojowych, które mogą okazać się 

ekonomicznie opłacalne. Dotyczy to nielicznych, wybranych typów środków pozwalających 

małym nakładem pozyskiwać materiały (surowce), na które istnieje duŜy popyt. 

W procedurach przyznawania firmom koncesji na działalność utylizacyjną powinny 

funkcjonować mechanizmy ograniczające (wykluczające) moŜliwości stosowania 

niedopuszczalnych praktyk, takich jak porzucenie bądź niszczenie materiałów 

wysokoenergetycznych otwartym spalaniem na wolnym powietrzu itp. Ten obszar 

działalności gospodarczej musi być objęty specjalistycznym nadzorem. Recykling materiałów 

wybuchowych pozyskiwanych z amunicji w skali technicznej dla celów wojskowych jest 

trudny, kosztowny i opłacalny tylko w ograniczonym zakresie. [2] 

 

Warunki utylizacji 
 

Koniecznym elementem w systemie utylizacji jest zakład niszczenia wyposaŜony w: 

• linię technologiczną termicznego rozkładu materiałów wysokoenergetycznych; 

• oprzyrządowanie tej linii w urządzenia filtrujące, oczyszczające i neutralizujące 

produkty termicznego rozkładu do poziomu stęŜeń dopuszczalnych; 

• urządzenia dostosowujące substancje płynne, niepalne do postaci umoŜliwiającej ich 

rozkład spalaniem. 

 Linia technologiczna termicznego rozkładu powinna mieć odpowiednią instalację 

termicznego niszczenia: 

• materiałów wybuchowych kruszących, miotających i pirotechnicznych 

w temperaturach 3000-3500ºC; 

• materiałów spalanych wybuchowo; 
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• substancji, środków toksycznych w temperaturach od 1200 do 1500ºC (w 

zaleŜności od szerokości spektrum czynników trujących).[7] 

 Amunicję produkcji wschodnio-europejskiej utylizowano w zakładach 

przystosowanych do wykonywania usług w zakresie: dekompletacji; recyklingu; 

magazynowania; niszczenia spalaniem materiałów wybuchowych. Operacje dekompletacji 

zostały zautomatyzowane.[1] 

 Wymontowany element inicjujący przesyłany jest automatycznie mechanizmem 

załadowczym do modułu pancernego pieca obrotowego, gdzie jest spalany w sposób 

wybuchowy. Materiały wybuchowe kruszące są odsłaniane lub wydobywane ze skorup. 

Materiał z przeciętej skorupy, zaleŜnie od jej kształtu, wytapiany jest gorącą wodą lub parą 

wodną. Materiały kruszące o większej czułości na bodźce temperaturowe wymywane są 

strumieniem wody pod ciśnieniem. Ze skorupy wydobywany jest tylko materiał przeznaczony 

do dalszego wykorzystania, pozostałe, przecięte skorupy ładowane są do pieca wraz 

z zawartością. Zakład termicznego rozkładu materiałów wysokoenergetycznych ma działy: 

• spalarnię; 

• część wydzieloną tzw. wysokiej temperatury (dopalania palnikami); 

• oczyszczalnię gazów po spalaniu (czyszczenie mokre, suche i przetwarzanie gazów 

w konwerterze katalitycznym); 

• przetwarzania pozostałości po spalaniu (szlamów, popiołów itp.). 

Część centralną stanowi pancerny piec obrotowy zbudowany techniką modułową, 

pozwalającą na racjonalne wykorzystanie jego moŜliwości. WyposaŜony jest w system 

hermetycznego załadunku oraz odbioru stałych i gazowych produktów utylizacji. WaŜnym 

podzespołem pieca jest system filtrów i instalacji, w których absorbowane są szkodliwe 

produkty rozkładu termicznego zawierające związki metali cięŜkich. Produkty te, w wyniku 

stosowania technologii metalurgicznych, przetwarzane są do postaci o znikomej szkodliwości.  

Program utylizacji powinien przewidywać między innymi: 

• utylizację amunicji i środków bojowych konwencjonalnych; 

• utylizację amunicji chemicznej, w tym pocisków i ładunków chemicznych.  

Amunicję niszczono w komorach gorącego wybuchu. Stosowano teŜ technologię 

rozpuszczania kwasem oraz mokrego spalania. 

W kraju poczyniono pewne starania w zakresie modernizacji zakładu elaboracji amunicji 

w jednej ze składnic, polegające na dostosowaniu go do wykonywania funkcji stanowiska 

dekompletacji amunicji artyleryjskiej. 
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Projekt koncepcyjny przewiduje modernizację m.in.: 

• ciągu technologicznego dekompletacji oraz otoczenia; 

• wytapialni z terenem przyległym; 

• stanowisk do sprawdzania zapłonnika i obwodu elektrycznego układu napędowego 

pocisku; 

• obiektów i stanowisk badawczych do prób na poligonie WITU (Wojskowy Instytut 

Techniki Uzbrojenia), w tym stanowiska badawczego do badania naboju kal. 100 

mm. 

Utylizacja amunicji itp. środków w podstawowej większości jest przedsięwzięciem 

wymuszonym koniecznością usunięcia potencjalnych zagroŜeń, jakie one stwarzają. 

Powszechnie znane są zagroŜenia, jakie mogą stworzyć środki bojowe zawierające materiały 

wysokoenergetyczne.[9] 

WITU zmierzył się z tym problemem między innymi przy projektowaniu ciągu 

technologicznego demontaŜu i utylizacji amunicji artyleryjskiej. Instytut zdobył teŜ 

praktyczną wiedzę w procesie demontaŜu (kilku tysięcy sztuk rocznie) zapalników, 

zapłonników i innych urządzeń inicjujących. Znane są i stosowane technologie rozkładu 

termicznego całych elementów środków bojowych w odpowiednio skonstruowanych 

instalacjach, które pozwalają na wychwytywanie szkodliwych produktów rozkładu. 

Niszczenie środków bojowych tzw. wolnym spalaniem lub detonowaniem nie jest sposobem 

utylizacji ekologicznej. W wielu państwach niszczenie takie zostało formalnie zabronione, 

gdyŜ w jego wyniku do atmosfery i gleby dostają się szkodliwe gazy i inne związki 

toksyczne. Szczególnie drastycznie na tym tle rysuje się konieczność niszczenia 

niewybuchów i niewypałów. Część materiału wybuchowego nie zdetonuje w czasie 

niszczenia.[1] 

Przez pojęcie odpady niebezpieczne  rozumie się głównie odpady z procesu produkcji. W 

tym obszarze pojęciowym mieszczą się:  

• odpadowa amunicja; 

• odpadowe wyroby pirotechniczne (ognie sztuczne); 

• odpady innych materiałów wybuchowych.  

Te właśnie czynniki mają decydujący wpływ na organizację i moŜliwości zastosowania 

technik utylizacji.  

Zakłady Mechaniczne MESKO mają kontakty z firmami zagranicznymi, między innymi z 

norweską firmą NAMO, która ma odpowiednią technologię i wyposaŜenie do utylizacji 
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środków bojowych. Firma ta ma zakłady, w których utylizuje amunicję i rakiety i jest gotowa 

do współpracy z ZM MESKO. MoŜe jej pomóc w procedurze uruchomienia linii utylizacji 

amunicji.  

Utylizacją powinien się zająć przede wszystkim taki zakład, który produkuje amunicję. Z 

drugiej strony powinien to być zakład, który pozostaje pod kontrolą Skarbu Państwa. Nie jest 

tak, Ŝe w wyniku utylizacji powstają materiały pochodne, które juŜ nie stanowią zagroŜenia. 

W momencie utylizacji nie stanowią one zagroŜenia, jednak surowce uzyskane w wyniku 

utylizacji mogą być ponownie przerabiane na materiały wybuchowe. W wyniku utylizacji 

powstają surowce, które mogą słuŜyć do produkcji materiałów wybuchowych.  

Z utylizacją wiąŜą się określone koszty. Koszt likwidacji naboi artyleryjskich z pociskami 

zaelabrowanymi trotylem i łuskami mosięŜnymi wynosi ok. 40 zł za kg, natomiast naboi z 

łuskami stalowymi ok. 56 zł. NajdroŜsza jest likwidacja amunicji zapalającej, dymnej, 

oświetlającej.[9] 

Zakłada się, Ŝe zastosowane zostaną nowoczesne technologie utylizacji realizowane na 

bezpiecznych instalacjach. Oprócz tego na bezpieczeństwo procesu będą mieć wpływ 

zagroŜenia wynikające z:  

• ilości i długości sieci przewozów amunicji; 

• lokalizacji stanowiska dekompletacji; 

• lokalizacji zakładów niszczenia materiałów wysokoenergetycznych, substancji 

trujących kancerogennych. 

Jest wiele moŜliwych do przyjęcia rozwiązań organizacyjnych sieci połączeń 

technologicznych, ze względu na:  

1) transport środków: 

• dowóz środków w relacjach: składnica – zakład utylizacji; 

• uruchomienie stanowiska dekompletacji w rejonie magazynowania, następnie 

wywóz materiałów po demontaŜu w celu dalszej utylizacji, 

• uruchomienie mobilnego zakładu utylizacji w rejonie magazynowania i wywóz 

produktów utylizacji; 

2) miejsce dekompletacji: 

• wybudowanie stacjonarnego stanowiska dekompletacji przy kaŜdej składnicy, 

• dostawienie mobilnego stanowiska dekompletacji kolejno do kaŜdej składnicy; 

3) lokalizację zakładów:  

• korzystanie z zagranicznego zakładu utylizacji, 
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• wybudowanie stacjonarnego zakładu utylizacji,  

• zakup mobilnego zakładu. 

W większości krajów NATO opracowano i wdroŜono juŜ spójne z konwencją konkretne 

metody niszczenia materiałów wybuchowych uwzględniające ich własne, krajowe 

uregulowania prawne. Ogólnie dotyczą one:  

• metod rozkładu termicznego;. 

• metod fizykochemicznych;  

• składowania odpadów niebezpiecznych; 

• metod składowania. 

Określenie warunków brzegowych programu utylizacji powinno wynikać z oczekiwań 

zrealizowania działań ochrony ludzi i środowiska: 

• działań koniecznych dla uniknięcia zagroŜeń niekontrolowanego wybuchu oraz 

wywołania skaŜeń środowiska; 

• objęcia programem utylizacji 100% bezuŜytecznych środków bojowych i materiałów 

wysokoenergetycznych; 

• wskazania źródeł finansowania utylizacji; 

• wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie współdziałania instytucji i firm 

realizujących utylizację. 

W chwili obecnej nie ma polskiego podmiotu, który jest w stanie przystąpić do 

utylizacji amunicji, rozwaŜa się wykorzystanie do tego celu ZM MESKO.[1]  

Obecnie w jednostkach Marynarki Wojennej rozpoczął się pierwszy etap 

zagospodarowywania zbędnej amunicji polegający na: 

• opracowaniu planów wycofania; 

• zgłoszeniu do Agencji Mienia Wojskowego; 

• niszczeniu amunicji niebezpiecznej. 

Następnym etapem będzie przekazanie zbędnej amunicji do Agencji Mienia Wojskowego, 

która jest odpowiedzialna za zagospodarowanie.  
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Kmdr por. dr Ryszard SZYNOWSKI 
Starszy specjalista w Departamencie Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON 
 
 

SZKOLENIE I WYKORZYSTANIE  

PŁETWONURKÓW I NURKÓW W MARYNARCE WOJENNEJ RP 

 

 

W ostatnich latach alarmująco wzrosła liczba zatopionych lub uszkodzonych, w wyniku 

działań nie będących działaniami wojennymi, statków handlowych. Przyczyny zatonięć 

statków są róŜne: awarie, warunki atmosferyczne, morska broń minowa lub zwykłe piractwo. 

Morska broń minowa spowodowała utratę lub uszkodzenie statków u wybrzeŜy Ameryki 

Łacińskiej, na Morzu Czerwonym, u wybrzeŜy Omanu i w Zatoce Perskiej. Akty piractwa 

miały miejsce w Zatoce Perskiej, Zatoce Syjamskiej, na Morzu Filipińskim, w Cieśninie 

Malakka, na afrykańskim Złotym WybrzeŜu i na Bahamach1. Zdarzenia te powodują stały 

wzrost znaczenia jednostek zajmujących się niszczeniem morskiej broni minowej oraz 

jednostek, które mogą zapewnić bezpieczeństwo na morzu. Co prawda na Morzu Bałtyckim 

wypadki piractwa są zjawiskiem odosobnionym, co nie znaczy, Ŝe pływanie po nim jest 

bezpieczne. Niestety, nadal w głębi Bałtyku zalegają środki bojowe z minionych wojen. 

ChociaŜ korzenie polskiej państwowości oraz potwierdzona obecność Słowian na 

Morzu Bałtyckim sięgają całe tysiąclecia wstecz, to nowoczesna flota wojenna jest w naszym 

kraju stosunkowo młoda, bo utworzona w 1918 r. Zatem początków powstania jednostek do 

działań w specyficznym środowisku morskim naleŜy upatrywać w okresie międzywojennym, 

kiedy to Polska powróciła nad Morze Bałtyckie.  

Powstająca Marynarka Wojenna odrodzonej Polski posiadała pewną liczbę oficerów i 

podoficerów wywodzących swój rodowód z byłych marynarek państw zaborczych, ale był to 

napływ jednorazowy. Organizację, szkolenie i wyposaŜanie powstających sił morskich 

rozpoczęto zatem od podstaw. W pierwszej kolejności skupiono uwagę na wyszkoleniu 

odpowiedniej kadry zawodowej i wcieleniu jej w szeregi tworzonych sił morskich. 

Szkolenie specjalistyczne marynarzy zapoczątkowano juŜ w 1919 r. w Modlinie w 

Szkole Marynarzy. Pierwszy kurs nurków utworzono zimą 1921 r., a w maju 1921 r., wraz z  

Pułkiem Artylerii NadbrzeŜnej i 1 Eskadrą Lotnictwa Morskiego, podporządkowany został  
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dowódcy Obrony WybrzeŜa. Pierwszych ośmiu marynarzy 8 sierpnia 1921 r. ukończyło w 

Pucku, rozpoczęty zimą w Modlinie, kurs nurków. 15 października 1924 r. Szkoła Nurków 

przy Kierownictwie Robót Nurkowych została wcielona do Szkoły Specjalistów Morskich 

(SSM). 1 stycznia 1925 r. zlikwidowano Kierownictwo Robót Nurkowych, tworząc grupy 

nurków w portach i Pogotowie Techniczne w Modlinie oraz klasę nurków w SSM. 

Zarządzeniem szefa KMW, 16 listopada 1926 r. przeprowadzono reorganizację słuŜby 

łączności i Oddziału Nurków Dowództwa Floty2.  

Po drugiej wojnie światowej rozwój Marynarki Wojennej wymagał zapewnienia stałego 

dopływu kadr oficerskich, podoficerskich i marynarskich w licznych specjalnościach. Po 

zaprzestaniu działań wojennych na wybrzeŜu i uzyskaniu szerokiego dostępu do morza, 

władze polskie zmuszone zostały do szybkiego podjęcia działań na rzecz odbudowy 

gospodarki morskiej. Działalność Marynarki Wojennej na rzecz odbudowy gospodarki 

morskiej obejmowała przede wszystkim rozminowanie portów, wód i basenów portowych, 

torów wodnych i tras Ŝeglugowych na Bałtyku. W Zatoce Gdańskiej i Puckiej oraz w rejonie 

Helu, Rozewia, Kołobrzegu i Świnoujścia znajdowało się setki min morskich postawionych 

przez Niemców, Rosjan i Anglików3. W 1949 r. na podstawie przygotowanych przez Szkołę 

Specjalistów Morskich i szefostwa podległe Dowództwu Marynarki Wojennej programów, 

zorganizowano równieŜ w jednostkach starsze kursy specjalistyczne. Na przykład, w oddziale 

nurków Komendy Portu Wojennego w Gdyni od 4 stycznia do 31 marca 1949 r. odbywał się 

starszy kurs podoficerski nurków oraz szkolenie specjalistów - marynarzy zasadniczej słuŜby 

wojskowej w Szkole Specjalistów Morskich, które obejmowało około dwadzieścia pięć 

specjalności morskich. 

 Pierwszy turnus (rozpoczęty 15 października 1945 r.) obejmował kursy dla trzydziestu 

specjalności morskich, w tym nurków. Niszczeniem min dryfujących na mieliźnie lub 

wyrzuconych na brzeg morski zajmowała się grupa minerów ze słuŜby uzbrojenia Marynarki 

Wojennej, która w latach 1945-1949 zniszczyła ponad pięćdziesiąt min. W sierpniu 1964 r. 

sformowano w Gdyni samodzielny dywizjon okrętów ratowniczych oraz Ośrodek Szkolenia 

Specjalistów Ratowniczych, który w maju 1968 r. przeformowano w Ośrodek Szkolenia 

Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego. 

                                                                                                                                                                                     
1 A. Makowski, Siły morskie współczesnego państwa, Impuls Plus Consumlting, Gdynia 2000, s. 39. 
2 J. Wąsiewski, Kalendarium Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1993, s. 350. 
3 Tylko w latach 1944-1945 lotnictwo brytyjskie zrzuciło na wody Zatoki Gdańskiej 1069 min niekontaktowych, 

a na wody Zatoki Pomorskiej 824 miny. W 1945 r. oczyszczania z min i wraków basenów portowych w 
Gdańsku i Gdyni podjęli się nurkowie z radzieckiego przedsiębiorstwa „Epron”. Od lipca 1946 r. do prac 
trałowych związanych z oczyszczaniem z min wód terytorialnych przystąpiły trałowce polskie. Zob.: C. 
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W latach 60. i 70. w polskiej Marynarce Wojennej nastąpił dalszy rozwój szczególnie w 

specjalności płetwonurków minerów. Zmiany w tych jednostkach wynikały z doświadczeń 

innych państw, uczestników konfliktów zbrojnych zaistniałych po drugiej wojnie światowej, a 

takŜe z konieczności „oczyszczenia” obszarów morskich i rejonów portowych w związku z 

rozbudową infrastruktury gospodarczej polskiego wybrzeŜa. W wymienionych latach 

prowadzono szczególnie intensywne prace przy rozminowywaniu, wydobywaniu i niszczeniu 

sprzętu bojowego w rejonie Gdyni, Helu, Świnoujścia i obszaru dzisiejszego Portu 

Północnego4. Powstały pododdziały płetwonurków minerów w składzie sił trałowo-

minowych 8 i 9 Flotylli Obrony WybrzeŜa stacjonujących w Świnoujściu i Helu. Na okrętach 

wojennych pełnili i pełnią nadal słuŜbę płetwonurkowie, którzy w razie konieczności 

prowadzą prace związane z kontrolą stanu kadłuba okrętu: wykrywają i likwidują korozję i 

obrastanie kadłuba, śrub okrętowych i steru, prowadzą nieskomplikowane prace remontowe, a 

w sytuacjach awaryjnych uszczelniają uszkodzenia i przebicia w poszyciu kadłuba, a takŜe 

uczestniczą w działaniach ratowniczych. 

 

Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego 

 

Ośrodek ten wyodrębniony został z istniejącego w latach 1945-1964 Oddziału 

Ratowniczego Marynarki Wojennej. Oddział skupiał wówczas wszystkie specjalności 

związane z ratowaniem mienia na morzu oraz szkolił nurków. W listopadzie 1964 r. dowódca 

ówczesnego Oddziału Ratowniczego Marynarki Wojennej, w oparciu o rozkaz Dowódcy 

Marynarki Wojennej Nr 062/org. z dnia 3 września 1964 r., wydał rozkaz dzienny nr 0285 o 

reorganizacji Oddziału Ratowniczego Marynarki Wojennej. W skład nowej struktury 

wchodził Ośrodek Szkolenia Specjalistów Ratownictwa (OSSR MW)5.  

Warunki funkcjonowania nowej jednostki były niezwykle trudne. ŚwieŜo upieczeni 

wykładowcy, a takŜe kadra podoficerska często sami musieli uczyć się poszczególnych partii 

materiału, aby potem zdobyte w drodze samokształcenia wiadomości przekazywać 

kursantom. 

                                                                                                                                                                                     
Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980, Wydawnictwo Bellona 1992, s. 
192-193. 

4 21 stycznia 1962 r. dowódca MW wyróŜnił m.in. płetwonurka por. mar. Stefana Marcinkowskiego który 
uczestniczył w wydobyciu z zatopionej barki w Helu 400 pocisków 130, 100 i 40 mm oraz wiele innego 
sprzętu bojowego. 10 czerwca 1962 r. „Bandera” poinformowała, Ŝe grupa minerska w składzie: st. bsm. 
Henryk Kowalewski, mar. Jerzy Krzysztofik i mar. Stanisław Rogala zlikwidowała niekompletną torpedę 
wykrytą przez nurków PRO. 
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Od 1965 r. rodzi się koncepcja utworzenia ośrodka szkolącego nie tylko dla Marynarki 

Wojennej, ale takŜe dla całego wojska. W kwietniu 1968 r. Dowódca Marynarki Wojennej 

rozkazem nr 036 z dnia 26 lutego 1968 roku poleca przeformować OSSR MW w Ośrodek 

Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego (OSNiP WP). Nakazuje komendantowi 

OSSR przeformować, do 31 maja 1968 r., jednostkę istniejąca według etatu nr 35/433 w 

Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego według etatu nr 35/469. 

Termin wykonania rozkazu ustalony zostaje na dzień 10 czerwca 1968 r6. Zgodnie z 

rozkazem DMW oraz zarządzeniem Sztabu Generalnego, OSNiP WP w nowej strukturze 

zostaje podporządkowany bezpośrednio dowódcy Marynarki Wojennej, a w sprawach 

szkolenia nurków i płetwonurków dla potrzeb rodzajów wojsk Głównemu Inspektoratowi 

Szkolenia MON. Czasowe pełnienie obowiązków dowódcy powierzono kmdr. ppor. 

Romanowi Markowi. Od tej pory ośrodek jest jedyną tego typu placówką w Polsce, która 

przygotowuje specjalistów do prowadzenia operacji pod wodą.  

21 sierpnia 1968 r., rozkazem personalnym MON nr 0368, stanowisko dowódcy OSNiP 

WP obejmuje kmdr Stanisław Mielczarek (1916-1986)7. Ośrodek staje się miejscem 

kształcenia dobrze przygotowanych specjalistów do prowadzenia prac podwodnych dla 

potrzeb wojska. W ośrodku powstaje wyczynowa sekcja płetwonurków, która w dniach 24 i 

25 maja 1969 r. po raz pierwszy startuje w okręgowych zawodach nurkowych o mistrzostwo 

wybrzeŜa, zdobywając szereg czołowych miejsc. W latach 80. najlepsi zawodnicy z sekcji 

oddelegowani zostają do WKS Flota i tworzą jedną z wiodących sekcji sportowych tego 

klubu.  

Od 1972 r. ośrodek rozbudowuje się, uzyskując dodatkowe pomieszczenia koszarowe i 

gospodarcze oraz zwiększa swoje zaplecze techniczne. Dzięki kontaktom z instytucjami 

cywilnymi płetwonurkowie mają moŜliwość wykonywania zadań specjalistycznych na rzecz 

gospodarki narodowej. Uatrakcyjnia to szkolenie i jednocześnie pozwala na sprawdzenie 

umiejętności w trakcie praktycznego działania. Na rzecz Instytutu Budownictwa Wodnego 

Polskiej Akademii Nauk w 1974 r. ekipa płetwonurków pod kierownictwem A. Cichego 

montuje echosondy pod kadłubem statku badawczego ,,Profesor Siedlecki”. Zespoły 

                                                                                                                                                                                     
5 Pierwszym dokumentem świadczącym o sformowaniu Ośrodka Szkolenia Specjalistów Ratownictwa w Gdyni   

jest rozkaz dzienny nr 1 z 1.12.1964 r., którego pkt. 1 brzmi: W dniu 1 grudnia 1964 roku sformowałem 
Ośrodek Szkolenia Specjalistów Ratownictwa. Pierwszym dowódcą ośrodka został kpt. Roman Marek. 

6 1.06.1968 r. ośrodek rozpoczął działalność pod obecną nazwą, zaś dzień ten od 2002 r. jest datą święta Ośrodka 
Szkolenia Nurków i płetwonurków Wojska Polskiego. 

7 Na podst. rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 14/MON z 30 maja 1988 r. Ośrodek Szkolenia Nurków i 
Płetwonurków Wojska Polskiego otrzymał imię komandora Stanisława MIELCZARKA - obrońcy Helu w 
1939 r., długoletniego dowódcy zespołów okrętów i samego ośrodka (zmarł po cięŜkiej chorobie 29.05.1986 
r.). 
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płetwonurków biorą ponadto udział w pracach podwodnych na rzecz Elektrowni Szczytowo - 

Pompowej w śarnowcu, Stoczni Północnej w Gdańsku, Stoczni Gdyńskiej oraz Stoczni 

Nauta.  

Podsumowując, okres lat 60. i 70. charakteryzuje się ugruntowaniem najbardziej 

efektywnych form szkolenia, które do dzisiaj mają znaczący udział w przygotowaniu wysoko 

kwalifikowanych specjalistów w dziedzinie nurkowania.  

W latach 80. ośrodek prowadzi nieustanne szkolenie specjalistów dla potrzeb Marynarki 

Wojennej i Wojsk Lądowych, wykonuje równieŜ szereg innych niekonwencjonalnych zadań, 

jak chociaŜby: organizowanie kursów mechaników sprzętu nurkowego dla potrzeb Ligi 

Obrony Kraju czy kursów spawania podwodnego i obsługi komór dekompresyjnych dla 

pracowników Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lublinie. Ośrodek prowadzi 

równieŜ szkolenie specjalistów dla StraŜy PoŜarnej i Policji. Pasjonującym przedsięwzięciem, 

realizowanym na zlecenie Muzeum Marynarki Wojennej, była penetracja wraku okrętu ORP 

,,Wicher”. Zadanie realizowano w dniach 6-15 czerwca 1989 r. Rozwijają się nowe, 

niespotykane poprzednio formy szkolenia. Przy współudziale Zakładu Sprzętu i Technologii 

Prac Podwodnych AMW rozpoczyna się szkolenie nurków głębokowodnych. Nurkowie ci, na 

podstawie umowy pomiędzy dowództwem MW a przedsiębiorstwem „Petrobaltic”, 

wykorzystywani są od 1994 r. do prac przy platformach wiertniczych. Prace rozpoczęły się w 

lipcu i polegały na przygotowaniu do eksploatacji platformy „West Beta”. W tym samym 

roku, na prośbę Gdańskiego Urzędu Morskiego, ekipa płetwonurków przystępuje do prac 

wydobywczych wraka okrętu niemieckiego, zatopionego w rejonie plaŜy w Brzeźnie. Prace 

te, z krótkimi przerwami, trwały do końca 1996 r.  

W 1996 r. OSNiP WP rozpoczyna szkolenie kadry w hełmach nurkowych nowej 

generacji francuskiej firmy COMEX PRO typu X-LITE1 oraz X-LITE3. Wymienione hełmy 

nurkowe przeznaczone są do wykonywania prac podwodnych i nurkowania na małych i 

duŜych głębokościach z wykorzystaniem powietrza oddechowego oraz róŜnych mieszanin 

oddechowych, w zaleŜności od głębokości nurkowania, takich jak: helioks, trymiks. 

WyposaŜenie nurków w hełmy nowej generacji poprawiło znacznie komfort oraz warunki 

prowadzenia nurkowania. Zastosowane w hełmie rozwiązania konstrukcyjne pozwoliły 

znacznie zwiększyć poziom bezpieczeństwa nurkowania w stosunku do dotychczas 

stosowanych hełmów nurkowych typu UWS-50. Sprzęt tego typu, lub o podobnych 

rozwiązaniach konstrukcyjnych innych producentów, jest szeroko stosowany w celach 

wykonywania prac podwodnych i ratowniczych w większości marynarek wojennych państw 

NATO.  
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Kadra instruktorska ośrodka, uczestnicząc w ćwiczeniach Baltops oraz Cooperative 

Venture, miała moŜliwość skonfrontowania swoich umiejętności z wiedzą płetwonurków 

państw NATO. Z kontaktów tych wynika, iŜ systemy szkolenia wszędzie są podobne i co 

najwaŜniejsze, gdyńscy płetwonurkowie poziomem wyszkolenia nie ustępują partnerom z 

NATO. Od 1998 r. trwały prace nad utworzeniem na bazie ośrodka instytucji zajmującej się 

szkoleniem z ratownictwa i przetrwania w wodzie dla personelu latającego i załóg okrętów. 

Od czerwca tego roku ruszył pierwszy kurs, w ramach którego szkolono pierwszą grupę 

pilotów Brygady Lotniczej Marynarki Wojennej.  

Lata 90. to okres gwałtownych zmian w szkoleniu. W ośrodku szkoli się coraz mniej 

marynarzy i Ŝołnierzy zasadniczej słuŜby wojskowej, co jest efektem procesów 

restrukturyzacyjnych zachodzących w całej armii. Szkoli się więcej kadry i Ŝołnierzy słuŜby 

nadterminowej. Do 1 stycznia 2002 r. zakończona została restrukturyzacja ośrodka polegająca 

między innymi na utworzeniu nowego cyklu szkolenia ratowniczego i przebudowania 

struktury jednostki. 

Rejon ośrodka mieści się między Treminalem Kontenerowym a Stocznią Marynarki 

Wojennej, dwa pododdziały szkolne stacjonują w Babich Dołach. Obiekty szkoleniowe 

ośrodka to baseny nurkowe oraz poligon prac podwodnych w rejonie torpedowni, 

nieodzowny do szkolenia nurków cięŜkich. Teren poligonu stanowi idealne miejsce do 

nurkowania. Osłonięty przez Kępę Oksywską, z głębokościami dochodzącymi do 8 m oraz 

zapleczem logistycznym, wykorzystywany jest do szkolenia przez cały rok. Ośrodek posiada 

sporą grupę doświadczonych instruktorów i wykładowców, którzy pod wodą spędzili nawet 

1500 godzin.  

Dla potrzeb Wojska Polskiego ośrodek szkolił kandydatów w następujących 

specjalnościach: 

• płetwonurków bojowych;  

• płetwonurków zwiadowców; 

• płetwonurków grup ewakuacyjno-ratunkowych; 

• płetwonurków minerów morskich; 

• nurków klasycznych. 

W związku z wejściem w Ŝycie nowego rozporządzenia Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 15 lipca 2005 r.8, zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 17 

                                                           
8 § 1 i § 2 rozp. Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia kwalifikacji 

wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w 
jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. 
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października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936 

oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) określono kwalifikacje wojskowe osób 

uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, odpowiadające kwalifikacjom do 

wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 17 października 

2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. Rozporządzenie określa takŜe 

kwalifikacje wojskowe uprawniające do wykonywania prac podwodnych: 

• młodszy nurek; 

• nurek: bojowy, miner, inŜynierii, ratownictwa; 

• starszy nurek: bojowy, miner, inŜynierii, ratownictwa; 

• kierownik nurkowania; 

• kierownik podwodnych działań: bojowych, minerskich, inŜynieryjnych, 

ratowniczych; 

• operator: komory dekompresyjnej, dzwonu nurkowego, sprzętu nurkowego, pojazdu 

podwodnego typu ROV, systemów sporządzania mieszanin oddechowych. 

W związku z powyŜszym, kierownictwo OSNiP WP opracowuje nowe programy 

szkolenia dla poszczególnego rodzaju kwalifikacji nurkowych. 

Generalnie szkolenie w tego typu w ośrodkach przebiega podobnie, chociaŜ szkolenie 

nurków i płetwonurków ma wiele cech specyficznych. Dobór kandydatów, ich przydatności 

do pododdziałów nurków i płetwonurków, rozpoczyna się od badań stanu zdrowia. Etap 

początkowy szkolenia ma na celu oswojenie się z wodą i nabycie podstawowych umiejętności 

w obsłudze sprzętu nurkowego. W trakcie szkolenia, w sposób optymalny wykorzystywana 

jest baza szkoleniowa. W basenach nurkowych kursanci poznają podstawowe zasady 

nurkowania. Na poligonie do prac podwodnych kształci się podstawowe umiejętności z 

zakresu spawania i cięcia metali oraz obsługę narzędzi mechanicznych. Poligon minerski 

zawiera elementy podwodnych zapór przeciwdesantowych. Następnym etapem szkolenia są 

zajęcia w m. Babie Doły oraz w rejonie torpedowni na Oksywiu, a takŜe na poligonie 

czołgowym (w latach 80., ze względu na zanieczyszczenie wód, zaprzestano zajęć nurkowych 

w tym rejonie). W okolicach Helu przeprowadza się ćwiczenia z uŜyciem materiałów 

wybuchowych (pierwszy poligon w zakresie podwodnych prac minerskich odbył się w dniach 

15-22 maja 1972 r.). Od 1996 r., w wyniku zakazu detonowania ładunków wybuchowych na 

Półwyspie Helskim, ośrodek rozpoczął szkolenie w zakresie prac minersko-zaporowych na 

poligonie w Ustce.  
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Szkolenie w hełmach nurkowych firmy COMEX PRO typu X-LITE1 oraz X-LITE3 jest 

prowadzone, jak wspomniano, od 1996 r. Ten profesjonalny sprzęt nurkowy jest szeroko 

stosowany na świecie zarówno przez nurków komercyjnych, prowadzących podwodne prace 

nurkowe na platformach wiertniczych, jak równieŜ nurków ratownictwa marynarek 

wojennych realizujących zadania związane z ratowaniem okrętów podwodnych. W trakcie 

szkoleń, w szerokim zakresie wykorzystywany jest równieŜ sprzęt nurka lekkiego.  

Od kilku lat prowadzone jest szkolenie z wykorzystaniem aparatów nurkowych o 

obiegu półzamkniętym. W tych aparatach do oddychania wykorzystuje się specjalną 

mieszankę powietrza wzbogaconą dodatkowo tlenem, tzw. nitrox. Od 2001 r. w ośrodku 

prowadzone jest takŜe szkolenie w aparacie tlenowym o obiegu zamkniętym, produkcji 

francuskiej typu Oxy-NG, przeznaczonym do działań jednostek specjalnych SZ RP.  

Szkolenie nurków w cięŜkim sprzęcie nurkowym odbywa się wstępnie na basenach 

nurkowych OSNiP WP. DuŜą uwagę przykłada się tu do nauczenia nurków wykonywania 

róŜnych prac podwodnych z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń mechanicznych. Stąd teŜ 

znaczną część zajęć praktycznych na powierzchni i pod wodą stanowi nauka spawania, cięcia 

metali, obsługa narzędzi pneumatycznych i podwodnego pistoletu, betonowanie oraz inne 

prace remontowe przy okrętach i urządzeniach hydrotechnicznych. Do najtrudniejszych 

ćwiczeń w szkoleniu zarówno nurków, jak i płetwonurków, naleŜą ćwiczenia prowadzone od 

czerwca 1970 r. w rzece Wiśle. Nurkowania odbywają się w warunkach bardzo silnych 

prądów wodnych, dochodzących do 1,5 m/s oraz przy minimalnej widoczności podwodnej. 

Szkolenie w Wiśle wymaga bardzo duŜej odporności psychicznej i duŜego wysiłku 

fizycznego.  

Oprócz szkolenia nurków i płetwonurków, OSNiP WP rozpoczyna kursy dla dowódców 

mechaników ruchomej bazy płetwonurków ORTOLAN oraz organizuje szkolenie dla 

mechaników sprzętu nurkowego. Płetwonurków i nurków z OSNiP WP moŜna spotkać w 

bardzo wielu jednostkach wojskowych. Wszyscy oni wywodzą się z jednej „podwodnej 

szkoły” – Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego im. komandora 

Stanisława Mielczarka w Gdyni9. 

W pododdziałach bojowych kontynuowany jest proces szkolenia profesjonalnego w 

ramach programowego szkolenia bojowego wojsk w specjalnościach: nurkowie-minerzy i 

płetwonurkowie bojowi, tak jak w GPM Świnoujście oraz GPM Hel.  

                                                           
9 T. Zarzycki, Dzieje ośrodka we wspomnieniach dowódców, „Bandera”, marzec 1994.  
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Sekcja Działań Specjalnych (SDS) 

 

Do lat 90. w Polsce nie nadawano wojskom specjalnym naleŜnej im rangi, a wszelkie 

informacje dotyczące polskich wojsk specjalnych były ściśle utajnione10. W polskiej 

Marynarce Wojennej funkcjonują oddziały płetwonurków bojowych i nurków minerów. W 

wielu państwach te niewielkie elitarne jednostki odgrywają obecnie zasadniczą rolę zarówno 

na etapie przygotowawczym, jak i w początkowym okresie działań bojowych. Szkolenia, 

struktury organizacyjne, są okryte tajemnicą wojskową. Sprzęt dla tych jednostek 

produkowany jest ze szczególną troską i poddawany ostrym próbom. 

W 1974 roku powstał Zespół Badawczy ds. Płetwonurków Morskich, którego zadaniem 

było opracowanie koncepcji organizacji i formowania specjalnego dywizjonu płetwonurków 

bojowych. Jednostka miała składać się z trzech sekcji płetwonurków bojowych, sekcji 

technicznej i kierownictwa. W jednostce słuŜyli Ŝołnierze z poboru.  

Historię grup specjalnych w Marynarce Wojennej zapoczątkował Wydział 

Płetwonurków, który został utworzony 13 listopada 1975 r. na podstawie rozkazu szefa 

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W skład Wydziału Płetwonurków wchodziły 

dowództwo i sekcja operacyjna. Sekcja operacyjna składała się z trzech grup specjalnych 

płetwonurków oraz grupy technicznej. W tej strukturze organizacyjnej Wydział 

Płetwonurków funkcjonował do 1986 r., w którym to roku dokonano zmian etatowych oraz 

nazwy jednostki. Od tej pory Wydział Płetwonurków został przemianowany na Wydział 

Działań Specjalnych. Reorganizacja spowodowała zwiększenie liczby grup specjalnych 

płetwonurków oraz wyodrębnienie z sekcji operacyjnej pionu logistycznego i utworzenie na 

jego bazie Sekcji Zabezpieczenia Technicznego. 12 listopada 1990 r. Wydział Działań 

Specjalnych został rozformowany. Pierwszym dowódcą Wydziału Płetwonurków był kmdr 

dypl. Józef Rembisz, który dowodził w latach 1975-1982, kolejnym kmdr dypl. Zbigniew 

Kluzowski (1982-1989), a następnie obowiązki dowódcy powierzono zastępcy dowódcy 

grupy Okrętów Hydrograficznych kmdr. por. Andrzejowi Szymańskiemu (1989-1998).  

Grupy Specjalne Płetwonurków przeznaczone są do prowadzenia działań specjalnych 

na morzu i na lądzie w strefie przybrzeŜnej, w obszarze zainteresowania Marynarki Wojennej, 

                                                           
10 H. Herman, Działania specjalne w wojnach i konfliktach zbrojnych po II wojnie światowej, Warszawa AON, 

2000, s. 9. R. Szeremietiew, Siły specjalne - potrzebny rodzaj wojsk, w „Myśl Wojskowa” 1999, nr 1, s. 111, 
bodaj pierwszy raz w jawnej literaturze podał ich skład, wymieniając między innymi grupę płetwonurków 
MW. 
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na jej korzyść lub na korzyść wojsk współdziałających. Jest to pododdział przeznaczony do 

wykonywania zadań, takich jak: 

• prowadzenie rozpoznania na wodach przybrzeŜnych przeciwnika; 

• likwidacja zagród przeciwdesantowych i obiektów obrony wybrzeŜa;  

• niszczenie statków i okrętów w portach i na redzie oraz w rejonach kotwicowisk; 

• prowadzenie rozpoznania w rejonach desantowania; 

• prowadzenie rozpoznania w portach; 

• prowadzenie działań antyterrorystycznych, np. uwalnianie obiektów pływających 

opanowanych przez terrorystów11. 

Sekcje Działań Specjalnych w procesie szkolenia przygotowywane są takŜe do 

wykonywania zadań w czasie pokoju. Wykorzystując nabyte w procesie szkolenia 

umiejętności i posiadany sprzęt, mogą brać udział w: 

• wsparciu operacji pokojowych; 

• likwidacji skutków klęsk Ŝywiołowych; 

• akcjach ratowniczych na morzu; 

• w działaniach kontrolno-blokadowych na morzu. 

Wobec powyŜszych zadań płetwonurkowie bojowi odbywają szkolenie w zakresie 

ochrony i obrony okrętów, doków, obiektów portowych, urządzeń hydrotechnicznych, 

sposobów prowadzenia rozpoznania w rejonach przybrzeŜnych, zabezpieczenia desantów 

morskich, uszkadzania lub niszczenia jednostek pływających przeciwnika w bazach, portach, 

kotwicowiskach. Szczególną uwagę zwraca się na wykształcenie u szkolonych umiejętności 

orientacji podwodnej, skoków spadochronowych, kierowania lekkimi środkami pływającymi, 

walkę wręcz. Doskonali się sprawność fizyczną, odporność psychiczną w sytuacjach 

kryzysowych, umiejętność posługiwania się róŜnymi rodzajami broni, odbiornikami 

systemów nawigacyjnych, urządzeniami obserwacyjnymi (w tym obserwacji nocnej). 

Przerzuty płetwonurków bojowych w strefę działań bojowych realizuje się przy uŜyciu 

szybkich kutrów, łodzi motorowych, śmigłowców i samolotów. Podczas działań na akwenach 

przeciwnika płetwonurkowie mogą być transportowani przez OP. 

 

Grupa płetwonurków minerów w Helu 

                                                           
11 Amerykańskie regulaminy przewidują dla sił specjalnych zadania dodatkowe jak: akcje humanitarne, działania 
zabezpieczające - antyterroryzm, działania antynarkotykowe, działania poszukiwawczo-ratownicze, rozbrajanie 
bomb i min. H. Herman, Działania specjalne w wojnach i konfliktach zbrojnych po II wojnie światowej, AON 
Warszawa 2000, s. 23-24. 



 79 

 

Powstanie Grupy Płetwonurków Minerów (GPM) związane jest z powstaniem na 

początku lat 70. Portu Północnego w Gdańsku. Zaistniała wtedy potrzeba przeszukania 

duŜego akwenu morskiego pod nowo powstający port. W tym celu powołano do Ŝycia Grupę 

Płetwonurków Zwiadowców, na bazie której utworzono później Grupę Płetwonurków 

Minerów, podlegającą pierwotnie pod Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających 

stacjonujący w Gdyni. W 1985 r. GPM przeniesiono do Helu i włączono w skład 13 

Dywizjonu Trałowców.  

Grupa Płetwonurków Minerów przeznaczona jest do poszukiwania, identyfikacji i 

likwidacji uzbrojenia broni podwodnej, samodzielnie lub we współdziałaniu z okrętami OPM, 

szczególnie na płytkich i bardzo płytkich akwenach, w kanałach portowych oraz wszędzie 

tam gdzie uŜycie okrętowych stacji hydroakustycznych i uzbrojenia okrętowego jest 

nieefektywne. Wykorzystywana jest równieŜ do: oczyszczania akwenów z materiałów i 

przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego (grupa minersko-morska), 

prowadzenia podwodnych prac wybuchowych, działań ratowniczych, zabezpieczenia uŜycia 

uzbrojenia i techniki morskiej MW, jak równieŜ nurkowań doświadczalnych. Podczas działań 

bojowych nurkowie minerzy mogą zabezpieczać operacje desantowe i działania minowo-

trałowe w rejonach przybrzeŜnych, zwalczać skutki dywersji podwodnej. Jednostki te 

szkolone są i przeznaczone do zadań poszukiwania i likwidacji min morskich (samodzielnie 

lub z trałowcami), ewakuacji i niszczenia niewybuchów, prowadzenia podwodnych prac 

wybuchowych, działań ratowniczych, robót remontowych, zabezpieczenia uŜycia uzbrojenia i 

techniki bojowej MW.  

Szkolenie nurków-minerów polega na zaznajamianiu ich ze szczególnymi 

właściwościami i klasyfikacją min morskich, metodami ich poszukiwania i rozbrajania, 

cechami charakterystycznymi zagród minowych ZOP i zapór przeciwdesantowych, 

kolejnością prac przy ich demontaŜu, metodami podnoszenia i likwidacji róŜnorodnych 

środków bojowych pod wodą.  

Szkolenie specjalistyczne nurków-minerów polega na opanowaniu techniki nurkowania 

z wykorzystaniem róŜnego rodzaju aparatów oddechowych, w tym amagnetycznych, 

niskoszumnych aparatów o obiegu półzamkniętym, w celu poszukiwania i niszczenia 

przedmiotów niebezpiecznych. W tym celu szkoli się nurków w zakresie technik 

wykorzystania standardowych morskich ładunków minerskich lub własnoręcznie robionych 

ładunków kumulacyjnych. W sytuacjach szczególnych, gdy zachodzi obawa Ŝe detonacja 

moŜe uszkodzić istniejącą infrastrukturę, dzięki odpowiedniemu sprzętowi moŜliwe jest 
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podnoszenie z dna przedmiotów niebezpiecznych i transport w inny rejon. Pewnym 

mankamentem jest brak szkolenia nurków w zakresie technik rozbrajania przedmiotów 

niebezpiecznych, choć podobne grupy w innych państwach NATO posiadają specjalistów 

(pododdziały Explosive Ordnance Disposal) przeszkolonych do prac związanych z 

neutralizacją tj. unieszkodliwianiem uzbrojenia broni podwodnej bez powodowania 

niszczenia tego uzbrojenia. 

Corocznie płetwonurkowie minerzy z GPM uczestniczą w ćwiczeniach narodowych i 

międzynarodowych z zakresu ochrony przeciwminowej. W roku 2001 szczególnym zadaniem 

było prowadzenie oczyszczania rejonu lądowania desantu morskiego przed ćwiczeniem 

STRONG RESOLVE. To ponad dwumiesięczne przedsięwzięcie potwierdziło 

wszechstronność i dobre wyszkolenia płetwonurków. Zadanie oczyszczania akwenów 

morskich i śródlądowych z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych corocznie owocuje 

wydobyciem i unieszkodliwieniem setek sztuk róŜnego rodzaju uzbrojenia i środków 

bojowych (min morskich, torped, bomb lotniczych, pocisków artyleryjskich, amunicji 

strzeleckiej itp.) z dna morskiego i wód śródlądowych (m.in. z jeziora Chełmno wydobyto 

niemiecki niekierowany pocisk rakietowy, amunicję artyleryjską z rzeki Łyna i jeziora 

Zawiad, granaty moździerzowe z jeziora Świbno). Za wykonywanie tych zadań oraz innych 

GPM otrzymał wiele nagród resortowych, podziękowań od przełoŜonych, władz lokalnych i 

mieszkańców rozminowanych terenów12.  

 

Grupa płetwonurków minerów w Świnoujściu (GPM) 

 

Grupa Płetwonurków Minerów została powołana rozkazem dowódcy Marynarki 

Wojennej w grudniu 1969 r. i przydzielona do 14 Dywizjonu Kutrów Trałowych. W grudniu 

1985 r., po likwidacji 14 Dywizjonu Kutrów Trałowych została podporządkowana 42 

Dywizjonowi Pomocniczych Jednostek Pływających w Gdyni. 1 września 1988 r. grupa 

została przeniesiona i podporządkowana 12 Dywizjonowi Trałowców Bazowych w 

Świnoujściu. W 1970 r. grupa brała udział w zabezpieczaniu prac prowadzonych przy 

pogłębianiu Toru Północnego, usuwała bomby głębinowe z obecnego NadbrzeŜa Górników i 

Hutników oraz niewypałów i niewybuchów z kanałów i basenów portowych w Świnoujściu i 

Szczecinie, jezior: Łagowskiego, Wołyń, Woświn oraz Trześcionowskiego. 

                                                           
12 Więcej zob.: http://www.mw.mil.pl 
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Od marca do października 1973 r. grupa prowadziła rozminowanie Składnicy Broni 

Podwodnej Bazy Radzieckiej. Od listopada 1997 r. do stycznia 1999 r. zniszczyła 14 min 

dennych, a od kwietnia do sierpnia 2005 r. 10 min dennych z okresu II wojny światowej 

wydobytych z basenu Mulnik.  

Do chwili obecnej grupa zniszczyła: jedną torpedę, 1035 bomby głębinowe, 219 bomb 

lotniczych, 2378 pocisków artyleryjskich o kalibrze powyŜej 150 mm, około 111 000 

pocisków artyleryjskich o kalibrze poniŜej 150 mm i około 5000 zapalników róŜnego rodzaju. 

Grupą Płetwonurków Minerów dowodzili: 1969-1975 por. mar. Robert Woźnicki, 1976-1984 

ppor. mar. Marian Szybkowski, 1984-1994 por. mar. Dariusz Purcel, od 1994 do 2003 r. por. 

mar. Waldemar Pastusiak, a od 2003 r. por. mar. Jarosław Bandura. 

Podstawowe zadania grupy płetwonurków minerów w Świnoujściu to:  

• samodzielne poszukiwanie min w basenach i kanałach portowych oraz 

wyznaczonych i dokładnie oznakowanych rejonach;  

• dokładna lokalizacja i identyfikacja obiektów minopodobnych wykrytych przez 

okręty; 

• przeciwdziałanie siłom dywersji podwodnej; 

• niszczenie niewypałów, niewybuchów i materiałów niebezpiecznych oraz 

podwodnych przeszkód nawigacyjnych pod wodą, na wodzie i plaŜach, ładunkami 

wybuchowymi; 

• udzielanie doraźnej pomocy jednostkom pływającym w miejscu stałej dyslokacji i 

na morzu; 

• wspieranie akcji ratowniczo-poszukiwawczych w róŜnych akwenach13. 

Grupa płetwonurków minerów brała udział w róŜnego rodzaju ćwiczeniach 

międzynarodowych, były to m.in.: Open Spirit w latach 1996-1999, Baltops w latach 1997-

2001, Baltic Enduever w latach 1996-1999, Passex w latach 1997-2000, Divex w latach 1997-

2000.  
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O „UWAGACH STRONY WOJSKOWEJ DO PRACY 

MGR. DYR. SOKOŁA” 

 
 

Aby poznać historię Gdyni nie sposób jest nie sięgnąć po, doskonałe poniekąd, 

wspomnienia przedwojennego Komisarza Rządu Stefana Franciszka Sokoła. Pamiętnik ów, 

pod tytułem „śyłem Gdynią”, po wielu latach funkcjonowania tylko w maszynopisie, został 

wydany drukiem w 1998 r.1. Przywołuje on do pamięci Gdynian duŜą grupę ludzi związanych 

z tym miastem, pokazuje jego końcowy czas budowy w okresie międzywojennym, jest 

równieŜ opisem obrony miasta z punktu widzenia jego cywilnego włodarza.  

W swoim obecnym kształcie pamiętnik został ukończony przez autora w 1947 r., w 

czasie jego pracy w Delegaturze Rządu dla Spraw WybrzeŜa. Praca nad nim trwała około 

dwóch lat. Spisując wspomnienia, komisarz oparł się na pamięci własnej oraz zapiskach 

prowadzonych podczas obrony wybrzeŜa i tuŜ po wojnie. Wiele z tych zapisków oraz wersje 

wstępne wspomnień zachowały się. Jako utwór pamiętnikarski, ze swej natury obciąŜony jest 

brakiem obiektywności. Pamięć ludzka bowiem jest zawodna, z upływem czasu fakty się 

zacierają. RównieŜ natłok zdarzeń powoduje ich mieszanie się, zamazując nierzadko 

prawdziwy obraz. Nieobiektywność pisarza w tym zakresie nie musi być jednak podyktowana 

jego złą wolą, a często wynika z natury rzeczy. 

Z tym większą przyjemnością moŜna zauwaŜyć, iŜ w trakcie pracy nad wspomnieniami, 

Sokół, do części dotyczącej obrony Gdyni w 1939 r., poprosił o uwagi fachowca, za którego 

niewątpliwie naleŜy uznać mjr. dypl. Józefa Szerwińskiego. TenŜe, jako twórca planów 

obrony ugrupowania płk. Stanisława Dąbka, a tym samym znawca zagadnienia, zwiększył 

wiarygodność informacji o działaniach wojennych opisanych w pamiętniku. Dzięki temu 

powstał unikalny w swoim zakresie dokument.  

Szerokość opisu działań wojennych i kompetencja mjr. dypl. J. Szerwińskiego, 

pozwalają traktować „Uwagi...” jako oddzielną pracę, która moŜe potwierdzić znane juŜ i 

opisane przez historyków fakty, a takŜe powiększyć wiedzę o tamtym chwalebnym dla Gdyni 

                                                           
1 Sokół F., śyłem Gdynią, Gdynia 1998. 
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i WybrzeŜa okresie. Niektóre jednak sformułowania uŜyte przez mjr. Szerwińskiego mogą 

zburzyć pewne mity, np. o nieomylności płk. Dąbka, ale, gwoli rzetelności historycznej, 

poniŜszy tekst wart jest tego by wyszedł z szuflady, w której przeleŜał ostatnie zgoła 55 lat. 

Na rękopis natrafiono podczas pracy nad biografią Komisarza Rządu w Gdyni Stefana 

Franciszka Sokoła2. Został udostępniony przez syna – Bogusława Sokoła.  

„Uwagi strony wojskowej do pracy mgr. dyr. Sokoła” mjr. Józefa Szerwińskiego 

powstały prawdopodobnie na początku 1947 r. W tym czasie major, po wyjściu z niewoli 

najprawdopodobniej przyjechał na WybrzeŜe i tutaj – jak się wydaje - nastąpiło spotkanie z 

Sokołem.  

Józef Szerwiński urodził się 9 II 1899 r. Jako szeregowy Legionów Polskich od 9 XI 

1915 r. walczył w 1 pal. Leg. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości słuŜył w szeregach 

Wojska Polskiego. 1 XI 1920 r. został mianowany ppor. art. Jako absolwent XI promocji 

1930-1932 WyŜszej Szkoły Wojskowej rozpoczął pracę w DOK I i Sztabie Głównym. W 

1937 r. trafił na WybrzeŜe, gdzie w 1938 r. opracował plan jego obrony. Z dniem 30 XI 1938 

r. odwołany został do Warszawy. 23 VII 1939 r., na prośbę Dowódcy Floty, 

odkomenderowany do jego dyspozycji, wrócił na WybrzeŜe. Od 8 do 19 września był szefem 

sztabu LOWyb. W czasie swojej długoletniej słuŜby wojskowej odznaczony został Virtuti 

Militari, KrzyŜem Niepodległości i czterokrotnie KrzyŜem Walecznych. 

W przygotowanym do druku rękopisie zachowano pisownię oryginalną. W nawiasach 

kwadratowych dodano pominięte – jak się wydaje - słowa i uzupełniono zastosowane przez 

autora skróty, co powinno ułatwić płynne odczytanie tekstu. Jednocześnie pozostawiono bez 

rozwinięcia i zmian powszechnie stosowane skróty, jak ppor. kpt. czy kmdr. W nawiasach 

kwadratowych umieszczono równieŜ informacje dodatkowe o postaciach, np. imię, stopień 

wojskowy etc. Dla lepszej narracji dodano w niektórych miejscach pominięte w rękopisie 

znaki interpunkcyjne. Tekst zaopatrzono równieŜ w przypisy, które mają odnieść treść do 

pamiętnika Sokoła oraz znanej wiedzy historycznej. 

 
 

Uwagi strony wojskowej do pracy mgr. dyr. Sokoła 
 

Str. 6a – Komand[or] [dypl. Stefan] Frankowski raczej mógł telefonować z Oksywia, 

gdyŜ rano ca’ godz. 600 byłem z nim w gabinecie. Zbudzony pociskami i wybuchami 

artyl.[eryjskimi] przybył do D[owódz]twa Floty3. 

                                                           
2 M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół. Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002. 
3 W dniu 1 września. 
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- w Kolibkach znajdowała się placówka w sile 1/6 z karab.[inem] maszyn.[owym], 

która stawiła pierwszy opór. Spisała się b.[ardzo] dzielnie wycofując się jak było 

przewidziane poza linię obronną, która biegła Orłowo - wzdłuŜ rzeczki Kaczej – 

Chwaszczyno itd. 

Na tej linii jako obronnej bronił się baon [mjr. Witolda] Skawarczyńskiego i [kpt. 

Chwalimira] Pochwałowskiego z pułku [ppłk. Ignacego] Szpunara. 

Str. 9a (7 wiersz) - Niemcy atakowali pozycję obronną na całej szerokości od Orłowa 

po Chwaszczyno i trwało [to] do godz.1400 – dostali grube cięgi, wycofali się z przedpola 

obstrzału zajmując Kack – Kolibki – Orłowo. [O] godz. 2330 została przeprowadzona akcja 

przez ppłk. Szpunara celem „wyrzucenia Niemców z terenu polskiego”. W akcji tej brał 

[udział] baon kpt. [Józefa] Wysockiego i jedna kompania Pochwałowskiego. Baon  

Skwarczyńskiego pozostał na pozycji. Nocne natarcie osiągnęło pełny sukces, zdobyto trochę 

broni, wzięto kilku jeńców, placówki z powrotem obsadziły wzgórze nad granicą gdańską [z 

Wolnym Miastem Gdańskiem – przyp. MK]. 

- zamiast armija kontradm[irała] Unruga lepiej [jest] określić: 

D[owódz]two WybrzeŜa Mors.[kiego] [które] dzieliło się na dwa dowództwa: 

a. „Doląd”   – Dowództwo Lądowej Obrony WybrzeŜa Morskiego 

b. „Domor” – Dowództwo Morskiej Obrony WybrzeŜa Morskiego 

„Doląd” - dowodził - ppłk Stanisław Dąbek, który 25 lipca przyjechał z kraju, siedziba 

Etap Emigracyjny na Grabówku4 

- szef sztabu – ppłk dypl. [Marian] Sołodkowski, który przybył z płk. Dąbkiem, natomiast 

mjr dypl. [Józef] Szerwiński, który do czasu przyjazdu ppłk. Sołodkowskiego pełnił funkcję 

szefa sztabu, wyznaczony został na szefa Wojsk Lądowych przy D[owódz]twie WybrzeŜa. 

Od 8 IX mjr Szerwiński z powrotem obejmuje szefa sztabu „Doląd”5 

- Oficerem operacyjnym [był] – kpt. dypl. [Wacław] Tym 

- Oficerem organizacyjnym [był] – mjr Adolf DzierŜyński 

Str. 11a – W skład sił lądowych wchodziły w sytuacji wyjściowej – 

Piechota I. 2 pułk Morski Strzelc[ów] – D[owód]ca ppłk. Szpunar Ignacy – m. p. Witomino 

   w tem: 1. baon Morski Strzelców – kpt. Wysockiego [Józefa] 

2. baon Morski Strzelców – mjr. Skwarczyńskiego [Witolda] 

3. baon Morski Strzelców – kpt. Pochwałowskiego [Chwalimira] 

                                                           
4 Dowództwo LOWyb. do 1 IX 1939 r. mieściło się na ul. Zgody 4, a Etap Emigracyjny był planowany na m. p. 

dowództwa w chwili wybuchu wojny, co teŜ zostało zrealizowane. 
5 Data moŜe być sprzeczna z podawaną w opracowaniach, gdyŜ nastąpiło to w godzinach nocnych z 8/9 

września. 
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II. 1 pułk Morski Strzelc.[ów] – D[owód]ca ppłk. Pruszkowski [Kazimierz] – m. p.  

Wejherowo w tem: 

1. baon M.[orski] S.[trzelców] – mjr Byszek [Seweryn] 

2. baon M.[orski] S.[trzelców] – kpt. [rez.] Twardowski [Kazimierz] 

3. baon O[brony] N[arodowej] – kpt. Pasiewicz [Adam], później mjr  

Zaucha [Stanisław], [a następnie] [mjr] Smoleński [-Zagłoba Jan]6 

III. Obsada Kępy Oksywskiej7 – D[owód]ca ppłk Brodowski [Stanisław] 

      Oficer sztabu mjr Szymanowicz [Jan] 

w składzie: 2 baon ON – mjr. Sikorskiego [Władysława] 

5 baon ON – mjr. Piotrowiaka [Franciszka] (bez broni i   

wyposaŜenia)8 

garn.[nizon] rez.[erwowy] maryn.[arki] - kpt. Nowalsetti  

[Eugeniusz], później mjr Jabłonowski [Aleksander] 

baon rez. maryn.[arki] – kmdr. ppor. Horyda [Zygmunta] 

baon Str.[aŜy] Gran.[icznej] – ppłk. Burjana [Franciszka]9 

baon rez. – kpt. Wierzbowskiego [Jerzego]10 

Baony powyŜsze miały przydzielone odcinki jako obsada Kępy Oksywskiej oraz 

stanowiły odwód D[owództ]wa „Doląd”. 

IV. Wydzielony 4 baon ON – kpt. Mordawskiego [Mariana] – m. p. Kartuzy,  

[dowództwo] później [przejął] [mjr rez.] Hochfeld [Stanisław] od 4  IX. 

V. Wydzielony 1 baon ON – mjr. Zauchy [Stanisława] – obsada łącznika pomiędzy 

pułkiem 1-ym, a 2-gim – Kamień, Nowy Dwór [Wejherowski]. 

Z powyŜszych baonów 2 baon ON mjr. Sikorskiego w dniu 30 VIII z rozkazu 

Inspektora Armii [gen. dyw. Bortnowskiego Władysława] został skierowany do grupy gen. 

[bryg.] Skotnickiego [-Grzmota Stanisława]. 

Artylerja – D[owództ]wo grupy artyl.[erii] – mjr Kański [Władysław] równocześnie  

D[owód]ca dyonu. W skład dyonu art. pal wchodzą: 

1 baterja 75 mm a’ 4 działa 

2 baterja 75 mm a’ 3 działa 

3 baterja 105 mm a’ 4 działa 

                                                           
6 W rzeczywistości informacja dotyczy 5 baonu ON. Kapitan A. Pasiewicz był dowódcą baonu do 24 VIII, a od 

25 VIII obowiązki do końca działań na Oksywiu sprawował mjr J. Zagłoba-Smoleński. 
7 Obsadę Kępy Oksywskiej stanowiły baony ON zgrupowane w Morskiej Brygadzie ON. 
8 W rzeczywistości dowódca 3 baonu ON. 
9 Majora. 



 87 

– D[owód]ca dyonu artyl[erii] przeciwlotn[iczej] – kmdr ppor. Jabłoński [Stanisław] 

skład: 4 baterja na betonowych podstawach a’ 2 działa 75 mm 

3 kompania ckm – z tego jedna kompania ckm przydzielona do2 pułku 

Morskiego Strzelców 

2 plutony reflektorów 

prócz tego: przy 1 i 2 pułku Morskim Strzelców po plutonie art. a’ 2  

działa 76 mm 

Artyleria NadbrzeŜna – 2 działa 100 mm, plus 2 działa 75 mm11. 

Saperzy – Baon sap.[erów] – mjr Fryszowski [Rudolf] 

skład: 1 komp. sap. kpt. Zasztowt [M.] 

2 komp. sap.  

przybyły w dniu 10 sierpnia z Modlina. Dwie grupy robocze. 

Łączność – komp. łączności – mjr Spychalski [Teodor] 

Formacje ochot.[nicze] – 1 baon kosynierów 

komp. ochotnicza – junaków i harcerzy 

policja 

Formacje tyłowe – port wojenny kmdr ppor. Pihut [M.] 

komenda miasta Gdynia –kmdr ppor. Kozan [Kazimierz]12 

park i kolumna samochodowa – mjr Owczarski [Stanisław] 

warsztaty floty i kolejowe 

Str. 12a - „Domor” - D[owód]ca komandor [dypl.] Frankowski Stefan 

szef sztabu kmdr. ppor. Gintowt-Dziewałtowski [Romuald] 

skład: I. Rejon Umocniony Hel – [Dowódca] kmdr ppor. Steyer [Włodzimierz] 

1. baon piech.[oty] KOP i 2 komp. – mjr Wiśniewski [Jan] 

2. baon rez. maryn.[arki] – a’ 2 komp. 

3. baterja cyplowa 152 mm a’ 4 działa 

3 baterje 75 mm plot. a’ 2 działa 

baterja 100 mm a’ 4 działa 

2 plut. 40 mm a’ 6 dział 

4. 2 plut. Reflektorów 

                                                                                                                                                                                     
10 2 baon rez. 
11 Bateria „Caneta”. 
12 Do wybuchu wojny dowódca Kadry Floty w Gdyni. 
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II. Jednostki  pływające Minowiec „Gryf” i kontr.[torpedowiec] „Wicher”,  

2 Kanonierki, 6 wyławiaczy min, 5 okrętów podwodnych w pracy na Bałtyku. 

[III.] Westerplatte – [Dowódca] mjr Sucharski [Henryk] 

zastępca kpt. Dąbrowski [Franciszek] 

stan: 170 Ŝołnierzy i 1 działo 76 mm13 

Siły nieprzyjaciela – korpus niem[iecki] – [dowódca] gen. płk. Kaupisch [Leonhard] 

I gr.[upa] gen. mjr. Tiedemann [von Karl] – [kierunek] zach. - połud.[niowy] 

skład: 3 pułki piech. A’ 3 baony – Oestorreich [Curt] 

Kröcher [von] 

Klemm [Kuno] 

2 pułki artyl.[erii] polowej mieszan.[ej] 75 mm i 100 mm 

pułk art. cięŜkiej a’ 3 dyony (12 dział) 

baon saperów 

II gr.[upa] Stolpe  

[skład:] 2 pułki straŜy granicznej Wuth, Bothmer [von] 

pułk kawalerii 

baon SS rotm. v.[on] Rittenberg14 

III gr.[upa] gen. [mjr.] Eberhardta [Friedricha] – [kierunek] Gdańsk 

[skład:] 2 pułki piech. a’ 4 baony 

1 pułk art. polowej 

dyon art. cięŜkiej – w drugiej fazie [działań] cała artyleria z rej. 

połudn[iowo] - zach. przeszła na Gdynię. 

1 pułk Heimwehry SS 

1 pułk Grenzschutzu SA 

2 pułki policji 

Flota prócz „Schleswig-Holstein“ przybyła z Królewca w sile dwóch pancerników15, 

kilku torpedowców oraz ścigaczy. 

Str. 14a – Obrony WybrzeŜa nie organizował płk. dypl. [Sas-] Hoszowski [Józef]; On 

tylko dowodził Brygadą ON oraz przysposobienie wojskowe prowadził w terenie. 

Organizowanie obrony terenu WybrzeŜa przygotowywał Sztab D[owódz]twa Lądowej 

i Morskiej Obrony WybrzeŜa. 

                                                           
13 Stan osobowy załogi Składnicy wynosił 182 Ŝołnierzy. 
14 Georg von Rittberg. 
15 W rzeczywistości były dwa pancerniki. Wraz z pancernikiem „Schleswig-Holstein” na Zatoce Gdańskiej 

działał w drugiej połowie września pancernik „Schlesien”. 
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Str. 15a – Odnośnie – nie powtarzać tej koncepcji planu płk. Dąbka, gdyŜ to jest 

kompromitujące – przygotowania obrony na wzgórzach Gdańska i Westerplatte w oparciu o 

Wisłę – co za dzika koncepcja, gdzie jedno, a gdzie drugie – co i jak ze sobą powiązać? 

śadnej myśli taktyczno-operacyjnej16. 

Druga koncepcja Kępa Pucka – cóŜ ona dawała, te wojska gdyby [je] tam usadowić 

jak sugerował Pruszkowski Dąbkowi to byłyby tylko przyklaśnięciem Niemcom – to 

rozchodzi się w takiej obronie o Ŝywotne ośrodki jak Gdynia ze swoimi zapasami, portem 

handlowym i ludnością oraz Kępa Oksywska z portem wojennym – to jest idea obrony na 

WybrzeŜu17. 

Plan obrony Gdyni był opracowany przez mjr. Szerwińskiego, który przeszedł w tym 

celu do D[owódz]twa obrony i był gotowy w kwietniu 1938 r. i poszedł do aprobaty 

Insp.[ektora] Armji i oddzi.[ału] III sztabu głównego. Na podstawie tego planu juŜ latem 1938 

r. gen. Bortnowski przeprowadził manewry kawalerii na terenie WybrzeŜa, a po manewrach 

uzgadniał z mjr. Szerwińskim, iŜ w 1939 r. [w następnych ćwiczeniach – przyp. MK] będą 

dywizje z Torunia nacierały, a zmobilizowane baony obrony jak w planie będą broniły się – w 

ten sposób praktycznie rozegra się operację obronną – lecz do skutku [to] nie doszło, gdyŜ w 

tych miesiącach nie wolno było koncentracji wojsk w zachodnich rejonach przeprowadzić, 

aby politycznie Niemcy nie wykazali [tego] jako prowokacji z naszej strony. 

Więc ani Hoszowski ani Dąbek planu nie opracowali, na którym się w czasie wojny 

rozgrywało – a co w konsekwencji realności jego w okresie działań [II wojny światowej] 

zostało podkreślone – przecieŜ i Niemcy  te same pozycje obronne przyjęli z tą tylko róŜnicą, 

Ŝe mieli do swej dyspozycji odpowiednią ilość sił, artylerii itd., itd.18 

Plan przewidywał koncepcję mieszaną – nad którą się w niewoli Bortnowski długo i 

przychylnie rozwodził, a inni D[owód]cy wręcz oświadczyli, Ŝe jedynie Gdynia wiedziała jak 

się bić, o co się bić i ona ma najpiękniejsze swe momenta walki – Ŝe na tem trzeba się uczyć. 

                                                           
16 Celem głównym polskiego natarcia było rozbicie wojsk blokujących Orłowo i zniszczenie stanowisk artylerii 

we Wrzeszczu. W razie powodzenia natarcia w nocy z 3/4 września i rozbicia sił brygady Eberhardta na 
kierunku Orłowa płk S. Dąbek chciał odblokować broniącą się załogę Westerplatte nad ujściem Martwej 
Wisły. Faktem jest, iŜ utworzenie stałej obrony na terenie Gdańska, w połączeniu z obroną Gdyni, siłami 
którymi strona polska dysponowała, wydaje się zupełnie nierealne. Z rozmowy Dąbka z Sokołem 
umieszczonej w pamiętniku Komisarza nie wynikają jednak Ŝadne konkrety tego zamysłu dowódcy LOWyb.  

17 Dowódca 1 MPS ppłk. K. Pruszkowski był zwolennikiem połączenia sił LOWyb. z siłami RU Hel i 
utworzenia jednego duŜego ugrupowania obronnego z silnym zapleczem, bazującego na zaopatrzeniu 
zgromadzonym w magazynach na półwyspie. Spór o tę koncepcję obrony toczył się jeszcze na spotkaniach 
sztabowców przed wojną w lipcu i sierpniu 1939 r., w obecności gen. dyw. W. Bortnowskiego i Komisarza 
Sokoła w gmachu Komisariatu Rządu w Gdyni. 

18 W obronie podjętej zimą 1945 r. Niemcy stworzyli punkty obronne na półwyspie Hel i wokół zespołów 
miejskich Gdańska, Sopotu i Gdyni. Ostatnim punktem oporu armii niemieckiej w rejonie Gdyni była Kępa 
Oksywska. 
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Płk. Sołodkowski przybył do Gdyni wraz z pułkownikiem Dąbkiem, lecz obaj nie 

opracowali myśli operacyjnej. Nie była stworzona taktyka wojny ruchomej – wyraŜenie to 

jest fałszywe, gdyŜ jest to „obrona operacyjna”; polega ona na tym w tym konkretnym 

wypadku, iŜ na kierunku gdańskim nie wolno nam przerwać linii obronnej Orłowo – 

Chwarzno; jest to „Piwot” na którym opiera się całość walki na zachodnim kierunku od 

Wejherowa – Sopieszyno – Kamień, aŜ do Chyloni nawet dalej, aŜ do doliny Dęptowo19 - 

MoŜemy sobie pozwolić ten teren częściowo pod naporem opuszczać – stosując naturalnie 

tutaj ciągłe przeciwuderzenia – nocne natarcia, wypady, jednym słowem dezorganizować 

nowo zajęte pozycje npla – niemniej z naszej strony upór [w] stawianiu oporu na kolejnych 

pozycjach przejściowo obronnych musi być jednak silny, aby swój czas obrony wyzyskać. 

Jakie to ma znaczenie? Celowością całej obrony jest Kępa Oksywska – jest [to] 

śródszaniec terenu WybrzeŜa i myśl obrony polegała na tym, aby dla wyzyskania czasu nie 

dopuścić npla do wdarcia się na Kępę Oksywską oraz nie dać rozerwać się na dwie części [tj.] 

Szpunara od Kępy Oksywskiej. I w tym celu z miejsca w planie były utworzone trzy 

dowództwa  

- kierunek gdański –Szpunar 

- kierunek wsch. – połud.20 – Pruszkowski 

- obsada Kępy [Oksywskiej] – Brodowski; 

a kto wykonał swoje zadanie [?]; zawiódł Brodowski bo juŜ z 8/9 IX npl wdarł się na 

półn.[ocne] stoki (Mechelinki, Mosty) Kępy Oksywskiej; a Pruszkowskiego [-] zamiast 

zmusić (to jest Dąbka wina) jego do obrony zach. skrajów lasów Gniewowo – ŁęŜyce to 

pozwolił mu [Dąbek] te wzgórza opuścić i zamknąć się w beznadziejnej Redzie, gdzie pułk 

praktycznie przestał istnieć. 

W tej sytuacji 8 IX objąłem szefostwo[sztabu LOWyb. - przyp. MK]. Było juŜ za 

późno odrestaurować sytuację, iŜ na wypadach za częstych, jakie to stosował Dąbek, przestały 

istnieć cztery baony – [jeden] Wierzbowskiego i Pruszkowskiego trzy baony, a inne 

Nowalsettiego, Wysockiego, Mordawskiego, Buriana w 75% niezdolne [były do walki]. 

Zanim miało się przyjść do rozstrzygającej bitwy o lasy Chylońskie trza było 

zaoszczędzić baony do tej bitwy, a one zostały zuŜyte przedwcześnie na wypadach, tam gdzie 

moŜna było o wiele więcej i efektowniejszy skutek osiągnąć stosując dobrane plutony 

wypadowe w nocy względnie maximum kompanje, a nie pchać masę ludzi do 1000 

człowieka, która to masą pod strzałem jednego Niemca w nocy uległa panice. 

                                                           
19 Prawidłowo Demptowo. 
20 Powinno być raczej zach.-połud. 
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MoŜna mieć duŜo chęci lecz trzeba umieć operacyjnie dowodzić i na tem polegała cała 

nasza rozbieŜność Dąbka ze mną, gdym mu 9 IX przedstawił cały stan nierealnych pociągnięć 

ze strony sztabu jako – „przedwczesne zmarnowanie i zniszczenie wojska, kiedy npl nie 

wyszykował się jeszcze do decydującego uderzenia na linię obronną przedpola Gdyni”. 

A 12-go, gdy npl zwiedziony łatwymi sukcesami po zrolowaniu 1 pułku 

Pruszkowskiego zaawanturował się juŜ na Kępę Oksywską, był jeszcze jeden moment [do] 

jego całkowitego rozbicia, to jest trzonu Korpusu [-] 208 dyw. przez uderzenie na jego 

bezpośrednie tyły – co równieŜ nie zostało przez Dąbka dociśnięte, gdyŜ pokierowanie tą 

akcją powierzył Sołodkowskiemu, który w karygodny sposób wykonał powierzone [mu] 

zadanie. A mianowicie kpt. Tym jako oficer operacyjny znając dobrze myśl wykonania 

powinien był z miejsca reagować na miejscu pociągnięciom Sołodkowskiego i zaraz dać znać 

do sztabu, Ŝe nie wykonuje się tego. On natomiast popędzany przez pijanego Sołodkowskiego 

– uwaŜając wszystko za stracone – wyjechał najspokojniej do Babiego Dołu nikomu o tem nie 

meldując, a myśl uderzenia była logiczna i prosta – gdy Niemcy od samego rana  przez bagna 

nacierają na Kępę Oksywską na kierunku Kazimierz - zgrupowanymi czterema baonami 

uderzyć poprzez dolinę rozmokłą na Redę koło godz. 14-tej. – zamknąć ogniem ckm na linji 

Zagórz-Reda i zniszczyć około 6-ciu baonów npla na bagnach. Baony nie wyszły o swojej 

porze. Jeden Zauchy ruszył dopiero o godz. 18-tej. To juŜ było za późno, a dwa inne były 

rzucone przez Sołodkowskiego, jeden dla odbijania Rumji, po co?, a drugi wysłany dla 

ganiania zajęcy po lesie w kier.[unku] leśniczówki Gniewowo – efekt opłakany w róŜnym 

czasie rzucane baony w akscentrycznych kierunkach nic nie zrobiły, a przytem zostały 

kompletnie rozbite. W tej sytuacji nic innego nie moŜna było zrobić jak wycofać się na Kępę 

ratując Szpunara od odcięcia go od właściwego miasta Gdyni i w ten sposób przygotować się 

do dalszej walki na Kępie. Te czy inne momenta doskonale Dyrektorze21 pamiętacie, a 

szczególnie tę pięknej pracy noc z 12 na 13 IX – to był majstersztyk wycofanie na Kępę – 

ułatwiło nam przeraŜenie D[owódz]twa niemieckiego Ŝeśmy im zagrozili w kierunku na 

Redę, więc nim się opanowali myśmy juŜ gros związku mieli na Kępie. A czy wiecie o tem, 

gdzie był Dąbek, gdy rozstrzygało się natarcie u Sołodkowskiego – przyjechał spać do 

schronu u Szpunara. Te wszystkie rzeczy dopiero wyszły, gdym zaczął przy opracowywaniu 

historii w niewoli dochodzić od nici do kłębka – więc tak się rzeczywistość w rezultacie 

przedstawia! 

                                                           
21 Stefan Franciszek Sokół w latach 1945-1947 był dyrektorem wydziału w Delegaturze Rządu dla Spraw 

WybrzeŜa w Gdańsku kierowanej przez przedwojennego wicepremira min. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 
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Str. 16a – Poprowadzenie natarcia na Gdańsk – Sopoty; równieŜ duŜo niedociągnięć, 

ściągać kilka baonów, nie przeprowadzić wcześniej Ŝadnego wywiadu terenu, a podchodzi się 

na ślepo pod odrutowany las Wrzeszcza w konsekwencji powrót z nikłym łupem paru 

karabinów22. 

Str. 17a – Pomyłka w dacie 3/4 IX, gdyŜ ani Wysocki nie był ranny w tym czasie, on 

w ogóle spóźnił się z baonem, gdyŜ musiał się z baonem przedzierać przez własne zawały 

leśne – taką otrzymał marszrutę ze sztabu. Wysocki dopiero był ranny 19 IX na Kępie 

Oksywskiej przy natarciu na Dębogórze. Pochwałowski nie brał udziału w tym natarciu – 

zginął natomiast w lesie Gniewowo w dniu 12 IX. Mordawski nie brał udziału bo siedzi 

jeszcze w Kartuzach. 

Udział brał baon Nowalsetti[ego], Wierzbowski[ego] i baon Twardowskiego z 1 pułku 

oraz nie doszedł Wysocki. To raczej lepiej pobieŜnie opisać!23 

[kpt. mar.] Błeszczyński24 [Jerzy] pociągiem panc.[ernym] „Smok Kaszubski” 

wyjechał dnia 7 IX juŜ po wycofaniu się Pruszkowskiego. 

Str. 18 - Skąd kosy wpakowaliście Krakusom, to juŜ ironia?25 

Str. 19 - Pruszkowski w planie wycofania z 1 pułkiem miał obsadzić pozycję 

leśn.[iczówka] Gniewowo w kierunku na ŁęŜyce – ten tego nie wykonał, zamknął się w 

Redzie niepotrzebnie, gdzie npl pluł mu ze wzgórz jak z ganku na kapelusz, teŜ to się 

zemściło, jak wyŜej wspomniałem; jego sugestie [przekazane] Dąbkowi, bronić się na Kępie 

Puckiej – dla kogo, o co i po co – bez zapasów amunicji, Ŝywności itd. PrzecieŜ to wszystko 

mamy na Kępie Oksywskiej i w Gdyni. 

Str. 19a – (przy końcu jego ustępu) Pruszkowski nie został zepchnięty na płytę pucką 

– lecz w Redzie przez nierozsądne umieszczenie się stracił gros swego pułku. Lepiej byłby 

zrobił gdyby wówczas odskoczył na Kępę [Oksywską] i tam zorganizował obsadzenie 

półn.[ocnego] i zach. skraju Kępy. 

Str. 21 – W tej sytuacji panicznej, dn. 8 IX, ja znajdowałem się pod Reszkami i tam 

wstrzymałem wycofywanie się wojsk na Gdynię w dolinie Szmelty. Gdy wróciłem do sztabu 

koło 2-giej w nocy, Dąbek przekazał mi szefostwo. Sytuacja była juŜ częściowo opanowana, 

przez moje przeciwuderzenie i zaryglowanie doliny, o czem Dąbkowi meldowałem. 

                                                           
22 Informacja dotyczy przeprowadzonego przez płk. Dąbka natarcia ze wzgórz Witomina, przez Osowę na 

kierunku Sopot – Gdańsk w nocy z 3/4 września. 
23 TamŜe. 
24 Powinno być Błeszyński. 
25 Major J. Szerwiński wytknął zbyt ogólnikowe wrzucenie przez Komisarza do jednego worka oddziałów 

ochotniczych - Kosynierów i Krakusów i nieprecyzyjne podanie, iŜ z kos osadzonych na sztorc składało się 
uzbrojenie wszystkich tych oddziałów. Oddział Krakusów był szwadronem konnego zwiadu LOWyb. 
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Nowalsetti powrócił z Wejherowa i zamknął Zagórze, gdyŜ był wysłany na kier.[unku] 

N.[owy] Dwór [Wejherowski]. Tam się pod wieczór natknął na pułk niem. Oesterreicha i po 

przez Wejherowo dostał się do Zagórza. Horyd stał z baonem w Janowie, natomiast 

Pruszkowski juŜ w rozsypce  w ciągu nocy przeszedł przez bagna na Kępę do Dębogórza. 

Wozu Ŝadnego w tym dniu 26 nie złapali tylko w nocy z 11/12 IX mjr Jabłonowski, juŜ 

po przejęciu baonu Nowalsettiego w Zagórzu, schwycił kancelarię pułku Oesterreicha. Na 

podstawie znalezionych rozkazów dywizji Tiedemanna zostało rozplanowane uderzenie 4-ech 

baonów w dniu 12 IX na tyły niemieckiej [jednostki] nacierającej od rana na Kazimierz. 

Tu są daty i nazwiska nieuporządkowane. Po awanturze Sołodkowski - Dąbek, gdy 

wróciłem z frontu Sołodkowski został usunięty, a ja objąłem [obowiązki] szefa [sztabu]. 

Str. 22 - Mylnie przedstawione. Data nie zgodna. Dokumenta zdobyte 11-go 

wieczorem27. Przesłał je mjr Jabłonowski. Nie studiował rozkazów kpt. Tym, gdyŜ on po 

niemiecku nie umiał lecz z mego polecenia kpt. Szpyrłak28 [Stanisław], który szczegółowo 

przetłumaczył mi rozkaz dywizji 208 Tiedemanna, który w dniu 11 IX nakazywał na dzień 

12-go IX natarcie na Kępę Oksywską, przytoczę dosłownie: „Durch Eichenberg immer weiter 

bis zum Meer”. To była słuszna decyzja niemiecka, gdyŜ zdobycie Kępy Oksywskiej 

decydowało o opanowaniu całego rejonu gdyńskiego. To co na wstępie zaznaczyłem, Ŝe nie 

wolno nam dać opanować Kępy przez wroga – więc gdzie tu słuszna koncepcja Pruszkowski 

– Dąbek trzymania Puckiej Kępy nad którą się rozwodzicie? 

W natarciu na Kępę Oksywską przez Tiedemanna nie rozchodzi się o zdobycie od tyłu 

pozycji Szpunara, lecz decyduje tu juŜ o upadku całości obrony. Teraz jasnem wam się 

wydaje dlaczego dnia 12 IX wojska wszystkie musiały przejść na Kępę mimo, Ŝe Szpunar 

jeszcze ze dwa dni biłby się w lasach Witomina. Lecz taka walka to tylko w udawaniu 

chwilowe przeciwstawienie się. 

- wykreślić cały ustęp o płycie puckiej, bo to majaczenie Dąbka – wiem Ŝe to mu chodziło 

po głowie, lecz na to nie zwracałem uwagi. 

- Dnia 10 i 11 IX były zaŜarte walki o utrzymanie Zagórza, doliny Szmelty – ŁęŜycy – 

Chwarzno, a nie Ŝadne przegrupowywania. Szpunar siedział do końca na swojem odcinku, 

który juŜ był dla mnie częściowo bierny, gdyŜ cały wysiłek npla był o wdarcie na Kępę 

Oksywską i przez Chylonię do Gdyni. Tu była walka. 

                                                           
26 W nocy z 8/9 września. 
27 Informacja dotyczy samochodu sztabu pułku dowodzonego przez mjr. Curta Oesterreicha zdobytego wraz z  

rozkazami i mapami, na których zaznaczone były kierunki ataku na dzień 12 września.  
28 Powinno być Spyrłak. Był on oficerem informacyjnym sztabu LOWyb. 
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W tych dniach cały napór walki utrzymywał baon Jabłonowskiego, który objął po 

Nowalsettim baon i ryglował Zagórze. Hochfeld zamykał dolinę Szmeltę, a Zaucha ŁęŜycę – 

Chwarzno Pochwałowski. Częściowo od Szpunara zostały zabrane dwie kompanje, które na 

dolinie Dęptowo przygotowywały rygiel dla zamknięcia Gdyni, gdyby Zagórze padło. 

- Słuszna data 12 IX godz. 1400 natarcie – przedtem juŜ opisałem. 

- Npl nie przebijał się przez Sołodkowskiego, tylko nacierał na Kazimierz przez bagna 

oraz uchwycił Rumję. 

Więc gdyście wyjechali do Gdyni – ja z Dąbkiem wyjechałem na Kępę i pod Suchym 

Dworem przeciwuderzałem zebraną kompanią plus policja na Dębogórze, które odebrałem. 

Noc jak wspomniałem była szaleństwem pracy, a dzięki niezmoŜonej pracy zdąŜyło się 

wojsko zgrupować na Kępie Oksywskiej do dalszej obrony, która jeszcze 7 dni bohatersko 

trwała. Taka była robota moja jako szefa sztabu. Tylko dziwnie rzuca się tutaj jedna uwaga. 

Wyście byli w sztabie ciągle prawie cały czas. Siedzieliście przy mnie lecz w tym 

opracowaniu przebija jakby tendencyjne milczenie kto tą całą akcją kierował, dobrze zdajecie 

sobie sprawę, Ŝe rękę trzymałem na pulsie, Ŝe wszystko zaleŜy [od tego] jak objąłem 8 IX 

obronę, iŜ szefostwo sztabu to jest mózg całej pracy, a w waszej pracy spotkałem nazwiska, 

[tych] których raczej juŜ byli wykończeni, a co najmniej zobojętniali, siedzieli na rzeczach i 

czekali kiedy ich wezmą do niewoli. Niejednokrotnie musiałem pędzić ich od radia, bo juŜ 

zakrawało [to] na panikę. Czy to wam wszystko tak uszło z pamięci i uwagi? A moje 

rozmowy z Dąbkiem toczone przy was, Ŝe mu uzasadniałem jego niewłaściwe rozumowanie. 

Wierzę wam, Ŝe tak Dąbek jak i Sołodkowski byli waszymi przyjaciółmi i krajanami, lecz 

opisywanie faktów mniej lub więcej powinno być obiektywne. 

A wspomnę wam moment przekonywania Dąbka aby zgodził się na wydanie 

rozkazów do uderzenia w dniu 12 IX – przeciwstawiłem się jemu [do wydania rozkazu] 

wycofania się na Kępę wprost, to co chciał od rana zrobić. Widzicie tam z tego krótkiego 

przeglądu, Ŝe Niemcy na naszych karkach, względnie tyłkach weszliby na Kępę trzymając się 

nas za spodnie – a przekonywanie Dąbka, Ŝe dnia 8 IX nie ma sensu wycofywać się i jeszcze 

4 dni utrzymaliśmy się na przedpolu Gdyni [?] 

MoŜe nie mieliście tych rzeczy tak jasno objaśnionych jak obecnie, ale jedno 

gdybyście mieli na uwadze, Ŝe ten który plan przygotowywał w czasie pokoju to i w wojnie 

go konsekwentnie rozegra. Sądzę, Ŝe pod innym kątem [naleŜy na to spojrzeć] i [wówczas] 

inne nazwiska by padły w waszym ujęciu. 

Z dowodem uznania spotkałem się na kaŜdym kroku w niewoli i od tych z którymi w 

czasie pokoju byłem na ostrzu noŜa na przykład z gen. Bortnowskim. Bo gdy przy 
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opracowywaniu planu Ŝądałem uzbrojenia, fortyfikacji, pewnej ilości jednostek wojska, 

artylerii, amunicji, granatów – odpowiadał, Ŝe to przekracza nasze moŜliwości, a on musi 

Bydgoszcz i Toruń oraz jezioro Koronowo fortyfikować, a nam tego nie potrzeba bo Korpus 

Interwencyjny w puch rozbije Gdańsk. Gdym raz wyraził, Ŝe nim Korpus przyjdzie to nas 

moŜe nie [być], Ŝe my musimy sami o sobie pamiętać, wyraził się wtedy, Ŝe wystarczą nam te 

dubeltówki i rewolwery co są w posiadaniu u cywilnej ludności. JakŜe to wygląda na parodię. 

A gdy w lutym 39 roku wezwany byłem do [kontradm. Jerzego] Świrskiego, to wtedy on 

dawał mi 12 miljonów złotych abym przystąpił do fortyfikacji i realizacji swego planu. 

Taka jest prawda i istota przygotowania planu obrony Gdyni i gdyby Dąbek pracował 

nad nim w czasie pokoju to by moŜe niejednokrotnie oszczędził sobie przykrości. 

Pamiętam w Kartuzach 22 VIII słowa Bortnowskiego gdyśmy we dwójkę w 

kanc.[elarii] baonu analizowali sytuację wspomniałem, Ŝe ja w Gdyni nie mam co robić gdyŜ 

jest nowy szef sztabu – jadę na Hel jako szef wojsk lądowych do [kontradm. Józefa] Unruga -

. Na to Bortnowski wyraził się – pana chciał szef sztabu zabrać na szefa sztabu do 20 dywizji 

przeciw Prusom Wsch., lecz ja się temu sprzeciwiłem, bo ja chcę Ŝeby Pan był przy Dąbku. 

Pan jest ponad szefem sztabu, a oni obaj nie znają istoty i myśli obrony [WybrzeŜa]. Pan 

będzie kierował Dąbkiem i akcją itd. [-]. 

Lecz to tylko frazesy. Wiedziałem z doświadczenia, Ŝe tak nie moŜe być, aŜ gdy sam 

Dąbek się przekonał, Ŝe takie szefowanie [przez Sołodkowskiego - przyp. MK] prowadzi do 

klęski i to do sromotnej, bo porozbijane oddziały pętały się na przedpolu. W dniu 8 IX  

powierzono mi szefowanie w momencie, gdy przychodzi do decydującej walki o przedpole 

Gdyni [i] mamy połowę wojsk juŜ [w] 75% zuŜytych. GdzieŜ jest ekonomia sił uŜytych w 

decydującym momencie walki? 

J. Szerwiński 
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ARTYLERIA NADBRZE śNA I ROZBUDOWA FORTYFIKACYJN A 

W STRUKTURZE OBRONY W YBRZEśA 

 

 Organizację artylerii nadbrzeŜnej rozpoczęto w 1946 r. Wykorzystano w tym celu sprzęt 

uzyskany z ZSRR (12 dział morskich 130 mm), który posłuŜył do utworzenia dywizjonu artylerii 

nadbrzeŜnej (trzy baterie: kaŜda miała być uzbrojona w 4 działa 130 mm, 3 armaty przeciwlotnicze i 

podwójnie sprzęŜone karabiny maszynowe 12,7 mm).  

We wrześniu 1946 r. przystąpiono do formowania 31 dywizjonu artylerii nadbrzeŜnej (dan) w 

Redłowie (organizację dywizjonu zakończono w 1947 r.). Budowę 1 baterii artylerii nadbrzeŜnej 

(ban) w Redłowie zakończono w połowie 1948 r.; 2 ban (na Helu) w 1949 r. Oprócz stałych baterii 

artylerii nadbrzeŜnej, od 1947 r. w składzie MW zorganizowano teŜ dywizjon artylerii kolejowej 

(sformowany na Oksywiu, na bazie poniemieckiego pociągu pancernego. Składał się z 5 stałych 

francuskich dział 194 mm, tworzących dwie baterie). W 1948 r. dywizjon przeniesiono z Oksywia do 

Darłowa. W 1950 r. (ze względu na brak uzbrojenia) MW przekazała dywizjon Dowództwu OW II w 

Bydgoszczy (w 1947 r. w składzie Dowództwa MW utworzono Szefostwo Artylerii MW)1.  

Pierwszym szczegółowym planem w zakresie artyleryjskiej obrony wybrzeŜa, opracowanym 

w Dowództwie MW, był (przesłany 24 stycznia 1950 r. do zatwierdzenia przez MON): „Plan 

artyleryjskiej obrony wybrzeŜa”. Przewidziano w nim uŜycie do obrony wybrzeŜa sześciu 4-

działowych stałych baterii artylerii nadbrzeŜnej (o kalibrze 130 mm). Baterie te miały podlegać 

dowódcom obszarów nadmorskich. Ponadto rejon środkowego wybrzeŜa zamierzano osłaniać za 

pomocą pułku artylerii morskiej - zmotoryzowanej (trzy dywizjony), o kalibrze 130 i 152 mm. 

W czasie pokoju miał być rozmieszczony w rejonie Ustki i Darłowa i podlegać bezpośrednio szefowi 

Artylerii MW. Porty zaś miały być bronione za pomocą uniwersalnych 4-działowych baterii 

sztyletowych - przeciwkutrowych (kaliber 85-100 mm). Planowano je rozmieścić w specjalnie 

                                                           
1 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980, Warszawa 1980, s. 167.  
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przygotowanych stanowiskach w rejonach portów: Gdynia, Hel, Świnoujście, Łeba, Władysławowo. 

Zamierzano je podporządkować lokalnym dowódcom baz morskich2.  

Zmiany organizacyjne w strukturze obrony wybrzeŜa spowodowały nasilenie prac 

inŜynieryjno-budowlanych i montaŜowych przy budowie stanowisk ogniowych i koszar dla 

poszczególnych baterii. Było to jedno z większych przedsięwzięć realizowanych w latach 

1946-1956 w Marynarce Wojennej. Prace te prowadziły: batalion i kompanie saperów MW 

oraz specjalnie w tym celu sformowany 9 batalion budowlany (a od czerwca 1952 r., czasowo 

podporządkowany dowódcy MW, 5 batalion budowlany). Kierownictwo nad przebiegiem 

prac sprawowały specjalnie utworzone kierownictwa robót MW. Za ogólny nadzór i 

planowanie prac odpowiedzialne było Szefostwo InŜynierii MW, a za przygotowanie załoŜeń 

taktycznych dla baterii i wyszkolenie odpowiednich specjalistów Szefostwo Artylerii MW. 

Wyboru miejsc dla poszczególnych baterii dokonywały komisje powoływane z dowództwa 

MW (w ich skład wchodzili przedstawiciele Oddziału Operacyjnego Sztabu Głównego MW, 

Szefostwa InŜynierii MW). Propozycje komisji zatwierdzone przez dowódcę Marynarki 

Wojennej przesyłano do Sztabu Generalnego WP. Dopiero po zatwierdzeniu przez MON 

przystępowano do prac ziemnych i budowlanych. 

Wraz z postępem prac budowlano-montaŜowych następował stopniowy rozwój baterii artylerii 

stałej. Wynikało to głównie z przyjętej koncepcji obrony wybrzeŜa i prowadzenia walk na pozycjach 

artyleryjsko-minowych. We wrześniu 1950 r. rozformowano 31 dan, organizując na jego bazie: 11 

baterię artylerii stałej  (bas) - w Gdyni-Redłowie, 13 bas - na Helu, 17 bas - w Janogrodzie, 19 bas - w 

Kołobrzegu. W grudniu 1951 r. sformowano 9 bas w Ustce, zaś w styczniu 1952 r. przystąpiono do 

budowy stanowisk dla 25 bas na Siankach koło Gdańska. Równocześnie z reorganizacją Dowództwa 

Marynarki Wojennej (styczeń 1953 r.) powstało w jego składzie Dowództwo Artylerii NadbrzeŜnej. 

W 1954 r. sformowano 31 bas w Ustroniu Morskim i 34 bas na Rozewiu. Rozwój baterii oraz wzrost 

zadań organizacyjnych i szkoleniowych spowodował, Ŝe w 1955 r. przystąpiono równieŜ do budowy 

dwóch baterii artylerii przeciwkutrowej 3 - sztyletowej (działa 100 mm) na Oksywiu (28 bas) i na 

                                                           
2 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej i jej rola w obronie wybrzeŜa w latach 1949-1956 (rozprawa doktorska), AON, 

Warszawa 1979, s. 172-176, 388. W następnych latach plan ulegał modyfikacjom, jednak w podstawowych załoŜeniach, 
zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju baterii artylerii stałej, został w duŜym stopniu zrealizowany. 30 marca 1950 r. 
dowódca MW zwrócił się do szefa SG WP w sprawie reorganizacji artylerii nadbrzeŜnej. Kontradmirał Włodzimierz 
Steyer proponował rozformować dywizjony artylerii nadbrzeŜnej i na ich bazie utworzyć samodzielne baterie artylerii 
stałej. 

3 NadbrzeŜna artyleria przeciwkutrowa przeznaczona była przede wszystkim do zwalczania jednostek 
torpedowych. Baterie artylerii (wyposaŜone w półautomatyczne i automatyczne armaty średniego i duŜego 
kalibru) przeciwkutrowej rozmieszczano na brzegu i w cieśninach, na kierunkach dogodnych podejść do 
portów i baz morskich. Zadaniem jej było niedopuszczenie kutrów torpedowych do okrętów stojących na 
redzie i przystani.  
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Helu (27 bas) oraz baterii 152 mm (3 bas) w rejonie Góry Szwedów na Helu4. Rozwój baterii 

spowodował wzrost zadań organizacyjnych i szkoleniowych dla Dowództwa Artylerii NadbrzeŜnej. W 

tej sytuacji dowódca MW (w kwietniu 1955 r.) wystąpił do MON z propozycją przeprowadzenia 

częściowej reorganizacji artylerii nadbrzeŜnej. Zdecydowano, Ŝe dla lepszego kierowania szkoleniem i 

przygotowaniem zadań bojowych naleŜy utworzyć dwa dowództwa dywizjonów artylerii nadbrzeŜnej 

(jedno w rejonie Bazy Głównej5 i drugie w Kołobrzegu). Uzyskano zgodę i juŜ w październiku 1955 r. 

zostały sformowane dowództwa dywizjonów artylerii nadbrzeŜnej (32 dan) w Redłowie i (35 dan) w 

Kołobrzegu. 

Po zrealizowaniu większości zamierzeń, ujętych w planie artyleryjskiej obrony 

wybrzeŜa w 1956 r., MW miała w swoim składzie: Dowództwo Artylerii NadbrzeŜnej 

(DAN), dwa dowództwa dywizjonów, osiem bas - 130 mm, bas - 152 mm i dwie baterie 

przeciwkutrowe - 100 mm. Był to okres, w którym jednostki artylerii nadbrzeŜnej posiadały 

największy stan etatowy po wojnie6. Były to następujące baterie (od zachodniego wybrzeŜa): 

• 17 bas w Janogrodzie; 

• 19 bas w Kołobrzegu; 

• 31 bas w Ustroniu Morskim; 

• 9 bas w Ustce; 

• 25 bas na Siankach; 

• 28 bas (100 mm) na Oksywiu; 

• 11 bas w Gdyni Redłowie; 

• 34 bas na Rozewiu; 

• 13 bas na Helu; 

• 27 bas (100 mm) na Helu; 

• 3 bas (152 mm) na Helu. 

 

Za celowe uznano, aby do obrony podejść do portów i brzegów, jak równieŜ zatok i 

rejonów ześrodkowania okrętów, uŜywać duŜej ilości artylerii nadbrzeŜnej stałej oraz 

                                                           
4 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., s. 224-226.  
5 Baza Główna MW to odpowiednio wyposaŜony i urządzony obszar na wybrzeŜu, z przylegającym do niego 
akwenem, słuŜący do zabezpieczenia bojowej i pokojowej działalności zespołów okrętów i jednostek MW. W 
skład bazy wchodzą: punkty bazowania (porty) z miejscami i urządzeniami do postoju okrętów, pobierania i 
uzupełniania zapasów amunicji, paliwa, Ŝywności, itp.; punkty poboru energii, pary i spręŜonego powietrza; 
składy do przechowywania uzbrojenia i wszelkiego rodzaju zaopatrzenia; stocznie okrętowe (produkcyjne i 
remontowe); centrale radiowe i przewodowe; stacje radiotechniczne i inne środki do wykrywania nieprzyjaciela. 
6 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 180.  
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ruchomej, duŜych i średnich kalibrów, a takŜe artylerii sztyletowej - przeciwkutrowej i 

przeciwlotniczej. Artylerię zamierzano wykorzystać głównie przy organizacji obrony 

powietrznej, przeciwkutrowej i przeciwdesantowej, w portach i na wybrzeŜu. Bateria artylerii 

stałej miała zwalczać siły lekkie nieprzyjaciela w rejonie portu i na redzie oraz okręty 

podwodne w połoŜeniu nawodnym, a takŜe osłaniać własne okręty w zasięgu widoczności. 

Ogniem wielkokalibrowych karabinów maszynowych (WKM) miała odpierać ataki kutrów 

torpedowych i lotnictwa nieprzyjaciela w rejonie portu. Były to zadania przekraczające 

moŜliwości baterii. Większość baterii znajdowała się w rejonie Bazy Głównej, albowiem 

podstawowym zadaniem MW była jej obrona (Bazy Głównej). Baterie artylerii nadbrzeŜnej, 

ze względu na dobre zabezpieczenie pod względem fortyfikacyjnym i stosunkowo duŜy 

zasięg ognia, stanowiły wartościowy element obrony wybrzeŜa. Były dobrze zamaskowane i 

trudne do zniszczenia ogniem artylerii okrętowej i lotnictwa. Posiadany jednak (w 1956 r.) 

zapas pocisków w bateriach był stanowczo niewystarczający do prowadzenia dłuŜszych 

działań bojowych7. Skład osobowy bas był dobrze wyszkolony. Baterie posiadały stacje 

radiolokacyjne (znacznie podnosiły ich wartość bojową). W 1956 r. były więc trzonem 

lądowej obrony wybrzeŜa.  

Jeszcze w sierpniu 1955 r. dowódca MW (kontradmirał Zdzisław Studziński) 

przedstawił SG WP projekt wykorzystania w obronie wybrzeŜa pięciu baterii artylerii 

ruchomej (bar). Powrócono więc do idei wykorzystania tego rodzaju jednostek zawartej w 

planie obrony wybrzeŜa z 1950 r. Zgodnie z projektem, baterie miały być rozmieszczone 

następująco: 1 bar (152 mm) w rejonie Gąski - Rewal, 2 bar (130 mm) w rejonie Mielna, 3 

bar (130 mm) w rejonie Wicka Morskiego, 1 bar (100 mm) w rejonie Dziwnówek - 

MrzeŜyno, 2 bar (100 mm) w rejonie Dźwierzyno - Łasin. Wszystkie baterie miały wchodzić 

w skład dywizjonu artylerii nadbrzeŜnej ruchomej, który miał być formowany w latach 1956-

1959 w Darłowie8. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 TamŜe, s. 394-395, 433, W bateriach 130 mm zasięg ognia wynosił 25 175 m, w baterii 152 mm - 27 450 m, a 

w bateriach 100 mm - 20 350 m.  
8 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 407. 



 100 

 

 

 
Rys. 1 Rozmieszczenie baterii artylerii stałej oraz batalionoawych rejonów umocnionych w latach 

pięćdziesiątych 

 

Redukcja sił zbrojnych oraz rozwój rakiet i broni jądrowej wpłynęły na zmianę 

koncepcji wykorzystania w czasie wojny artylerii nadbrzeŜnej. Jej zadania miały stopniowo 

przejmować baterie pocisków rakietowych „ziemia - woda”. W 1956 r. rozwiązano 

dowództwa dywizjonów artylerii nadbrzeŜnej (32 i 35 dan). Baterie podporządkowano 

dowódcy Bazy MW w Świnoujściu i Dowództwu Artylerii NadbrzeŜnej. W tym samym roku 

na etat skadrowany przeniesiono 31 bas, a pod koniec roku skadrowano równieŜ 9, 13 i 25 

bas. Wkrótce rozwiązano teŜ Dowództwo Artylerii NadbrzeŜnej. Powołano Dowództwo 

Jednostek NadbrzeŜnych (DJN), któremu miały podlegać jednostki artylerii nadbrzeŜnej, 

inŜynieryjno-saperskie i piechota morska. W grudniu 1960 r. w Marynarce Wojennej 

znajdowało się jeszcze 46 dział artylerii nadbrzeŜnej. W marcu 1965 r. rozwiązano 

Dowództwo Jednostek NadbrzeŜnych i utworzono (ponownie) w składzie DMW Szefostwo 

Artylerii i Szefostwo InŜynierii MW. W ciągu kolejnych lat (1961-1965) skadrowano 

wszystkie baterie i włączono je w skład poszczególnych flotylli obrony wybrzeŜa9.  

W 1962 r. przystąpiono do organizowania dywizjonu artylerii nadbrzeŜnej, uzbrojonego 

w dwie pojedyncze wyrzutnie rakiet ziemia-woda, typu „Sopka”. Dywizjon podlegał 
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bezpośrednio dowódcy MW. Była to jednostka duŜa i cięŜka, o stosunkowo małym zasięgu 

ognia, co znacznie ograniczało jej przydatność do obrony wybrzeŜa. Dywizjon ten został 

rozwiązany w 1975 r. RównieŜ, ze względu na brak części zamiennych i amunicji, a 

zwłaszcza z powodu nowych poglądów operacyjnych w Układzie Warszawskim, rozwiązano 

(w 1974 r.) osiem baterii artylerii nadbrzeŜnej, co zapoczątkowało ich całkowitą likwidację 

przeprowadzoną ostatecznie w 1977 r. Nie oznacza to wcale, Ŝe pojęcie artylerii nadbrzeŜnej 

od tego momentu przestało w ogóle funkcjonować. Jako artylerię nadbrzeŜną traktowano 

wszystkie pododdziały i oddziały artylerii jednostek obrony wybrzeŜa i innych operujących 

na kierunku nadmorskim. Ukazywały się kolejne opracowania (np.: A. Zych, Taktyka artylerii 

nadbrzeŜnej, WSMW, Gdynia, 1979). Dzisiaj artyleria nadbrzeŜna, w ramach realizacji zadań 

odparcia desantu morskiego: osłania siły obrony przeciwdesantowej przed uderzeniami 

jednostek nawodnych przeciwnika, zwalcza okręty desantowe i okręty wsparcia ogniowego z 

chwilą ich wejścia w zasięg ognia skutecznego uzbrojenia rakietowego i artyleryjskiego, 

zwalcza okręty trałowe i środki desantowe przy podchodzeniu do poszczególnych punktów 

lądowania, wspiera wojska lądowe podczas niszczenia oddziałów przeciwnika, które 

wylądowały na własnym wybrzeŜu10. 

Wraz z przyjęciem przez rząd w 1951 r. Planu wzmocnienia potencjału zbrojnego 

państwa  SG WP przystąpił do przygotowania obrony wybrzeŜa. W maju 1952 r. minister 

obrony narodowej zarządził wzmocnienie niektórych odcinków granicy morskiej systemem 

fortyfikacji polowych i przygotowanie ich do obrony przeciwdesantowej. Dowódcy okręgów 

wojskowych i MW otrzymali wspólne zadanie: w terminie do 1 października 1953 r. 

zaplanować i odpowiednio urządzić rejony umocnione na wybrzeŜu11. Po podróŜy polowej 

dla wyŜszej kadry dowódczej WP na temat: Organizacja obrony przeciwdesantowej wybrzeŜa 

morskiego (na przełomie 1951/1952) SG WP i centralne instytucje MON przeprowadziły 

przyśpieszone studia terenów Pomorza. Dla obrony wybrzeŜa sprawą niezwykle waŜną było 

posiadanie w tym rejonie obiektów fortyfikacyjnych (stanowiska ogniowe dla artylerii 

nadbrzeŜnej i innych środków ogniowych, stanowiska dowodzenia, schrony dla ludzi)12.  

Budowę stanowisk dla baterii artylerii nadbrzeŜnej rozpoczęto juŜ w 1947 r. Pracami 

kierowało Szefostwo InŜynierii MW, zaś bezpośrednio zarządzały nimi, powołane w latach 

1949, 1950 i 1954 kierownictwa robót fortyfikacyjnych (od 1950 r. kierownictwa robót MW). 

                                                                                                                                                                                     
9 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., s. 266-272.  
10 M. Zieliński, Udział artylerii nadbrzeŜnej w obronie przeciwdesantowej wybrzeŜa, „Przegląd Morski”, 12/92, s. 3-8. 
11 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., s. 262.  
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Prace budowlane wykonywane były przez saperów i bataliony budowlane MW, saperów 

wojsk lądowych oraz 3 batalion piechoty morskiej. W listopadzie 1951 r. szef SG WP nakazał 

szefowi Wojsk InŜynieryjnych (gen. dyw. Jerzemu Bordziłowskiemu) przygotowanie 

dokumentacji na temat aktualnego stanu obiektów fortyfikacyjnych znajdujących się na 

obszarach wybrzeŜa morskiego. Sztab Generalny interesowało ustalenie, na co moŜna będzie 

wykorzystać te obiekty (schrony dla ludzi, magazyny amunicji, Ŝywności i umundurowania). 

W lipcu 1952 r. Szefostwo Wojsk InŜynieryjnych WP przedstawiło dokumenty, z których 

wynikało, Ŝe w pierwszym pasie linii umocnień na wybrzeŜu znajdowało się szereg 

niepowiązanych ze sobą zgrupowań obiektów fortyfikacyjnych (budowy polskiej sprzed 1939 

r. i niemieckiej z lat 1876 i 1942/43)13.  

20 maja 1952 r. (w dyrektywie 00064/oper.) minister obrony narodowej zarządził 

wzmocnienie niektórych odcinków wybrzeŜa morskiego systemem fortyfikacji polowych i 

przygotowanie ich do obrony przeciwdesantowej. Umocnienia te, zgodnie z decyzją ministra, 

miały być budowane w następujących rejonach wybrzeŜa: wejście do portu gdańskiego 

(Westerplatte), Półwysep Helski, wejście do Zatoki Szczecińskiej, w okolicach Dziwnowa i 

Świnoujścia oraz przy wszystkich stanowiskach ogniowych baterii artylerii stałej MW. 

Batalionowe rejony umocnione (BRU) miały być zbudowane na odcinkach wybrzeŜa: Dąbek 

- Łeba, jezioro (jez.) Gardno - jez. Wicko, jez. Kopań - jez. Bukowo, jez. Jamno - jez. 

Resko, MrzeŜyno - Dziwnów, Dziwnów - Świnoujście. Rozpoznanie tych rejonów oraz 

przygotowanie planów wykonania i odpowiedniego urządzenia umocnień naleŜało do 

obowiązków Dowództwa OW II i podległych mu brygad przeciwdesantowych. Szefostwo 

Wojsk InŜynieryjnych WP otrzymało zadanie przygotowania jednego typowego BRU, który 

miał stanowić podstawę do przeprowadzenia pozostałych prac. Wszelkie prace związane z 

budową umocnień zostały objęte ścisłą tajemnicą wojskową. Kolejność prac fortyfikacyjnych 

na wybrzeŜu i ich organizację regulowało zarządzenie Szefa SG WP (nr 000121/oper. z dn. 

4.10.1952 r.). 

W pierwszej kolejności przystąpiono do budowy BRU nr 2 na Helu, które miało 

stanowić wzór dla pozostałych. W 1953 r. zamierzano zbudować równieŜ BRU nr 1 w 

rejonie Westerplatte, BRU nr 4 w rejonie Ustki, BRU nr 8 na zachód od Kołobrzegu i BRU 

                                                                                                                                                                                     
12 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 400-401. W opracowaniu dotyczącym Pomorza 

uwzględniono układy geologiczne, warunki drogowe oraz sytuację leśną i wodną. W maju 1952 r. SG WP 
opracował Mapę przejezdności polskiego wybrzeŜa Bałtyku.  

13 TamŜe, s. 401-402. W rejonie Gdańska było 21 grup róŜnych obiektów fortyfikacyjnych (schrony plot., forty 
na baterie artylerii nadbrzeŜnej); na Helu - stanowiska ogniowe dla cięŜkiej ban i SO dla artylerii plot., schrony 
amunicyjne. W rejonie środkowego wybrzeŜa były 3 grupy obiektów budowanych w latach 1942-44 (m.in.: w 
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nr 11 w rejonie Świnoujścia. Następne miały być budowane w 1954 r.: BRU nr 7 - na 

wschód od Kołobrzegu, BRU nr 5 - na wschód od Darłówka, BRU nr 10 - w rejonie na 

wschód od Międzyzdrojów, BRU nr 3 - w rejonie Białogóry, BRU nr 6 - w rejonie Ustronia 

Morskiego i BRU nr 9 - w rejonie Dźwirzyna. Wszystkie BRU miały posiadać szerokość 2-

2,5 km i odpowiednią, uzaleŜnioną od terenu głębokość. Ochronę i konserwację 

zbudowanych obiektów miały zapewniać jednostki OW II, MW i Wojsk Ochrony Pogranicza 

(WOP), w zaleŜności od ich dyslokacji14.  

NajwaŜniejszym więc obiektem fortyfikacji polowych na wybrzeŜu był BRU nr 2, w 

rejonie 13 baterii artylerii stałej na Helu. Był to najlepszy BRU, na wzór, którego prowadzono 

prace przy innych tego rodzaju obiektach. Prace inŜynieryjno-budowlane rozpoczęto tam 

w maju 1953 r. i zakończono w styczniu 1954 r. BRU nr 2 był budowany od strony morza, w 

południowo-wschodniej części półwyspu Hel. Cały ten rejon rozciągał się wzdłuŜ wybrzeŜa, 

na długości około 4 km. Głębokość rejonu sięgała do 1500 m (od pełnego morza, w kierunku 

lądu). Pagórkowaty teren przysparzał sporych trudności z rozmieszczeniem poszczególnych 

stanowisk ogniowych (SO). W duŜym stopniu ograniczał zasięg ognia broni maszynowej i 

stwarzał wiele pól martwych w sektorach ostrzału. Pola martwe były większe niŜ pola 

ostrzelane, a to zmuszało do wykonywania większej liczby stanowisk ogniowych. Słaba sieć 

dróg, silnie pofałdowany teren i piaszczysta gleba utrudniały znacznie dostarczanie 

materiałów do miejsc pracy oraz wymagały uŜywania ciągników gąsienicowych i 

samochodów terenowych. Prace przebiegały zbyt wolno z powodu ciągłego braku ludzi. 

Wykonywali je Ŝołnierze 5 Brygady Przeciwdesantowej (z Gdańska). Przeciętnie 

(miesięcznie) pracowało około 200 Ŝołnierzy. Rozbudowę BRU wykonywano na podstawie 

instrukcji SG WP: Batalion przeciwdesantowy w obronie rejonu umocnionego typu polowego 

na wybrzeŜu morskim15.  

W składzie BRU znajdowały się:16 stanowiska dowodzenia (SD) dowódcy batalionu, kompanii 

(główne i zapasowe) - do prowadzenia obserwacji i kierowania walką; punkty obserwacyjne (PO) 

dowódcy batalionu, kompanii, plutonu - do prowadzenia obserwacji na przednim skraju; batalionowe 

punkty medyczne (BPM) - były to schrony do udzielania pomocy rannym; batalionowe i kompanijne 

punkty amunicyjne (BPA) - do magazynowania amunicji; schrony dla ludzi; stanowiska ogniowe 

                                                                                                                                                                                     
Darłowie, na Wolinie). Największą wartość przedstawiały schrony amunicyjne. Większość obiektów nie 
przedstawiało duŜego znaczenia operacyjnego i mogły być wykorzystane głównie jako schrony lub magazyny.  

14 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 386, 404-405, 410.  
15 TamŜe, s. 458.  
16 APOW (Archiwum Pomorskiego Okręgu Wojskowego), sygn. 323/64/4, t. 2, s. 85-92. Formularz obiektów 

fortyfikacyjnych rozbudowanych w BRU nr 1 - Westerplatte; APOW, sygn. 323/64/3, t. 1, s. 62-68. Protokół z 
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(główne i zapasowe) dla czołgów, moździerzy, dział, środków przeciwlotniczych, broni strzeleckiej, z 

których prowadzono ogień (do środków pływających lekkich i piechoty, kutrów, barek i samolotów), 

ostrzeliwano przeszkody przeciwpancerne oraz osłaniano skrzydła i zabezpieczano styki z sąsiadami 

pododdziałów broniących się w batalionowym rejonie umocnionym.  

DuŜą część kaŜdego BRU i kompanijnego rejonu umocnionego (KRU) zajmowały rowy ciągłe 

(strzeleckie) obłoŜone płytami Ŝelbetowymi lub Ŝerdziami oraz rowy łączące poszczególne 

pododdziały batalionu. Rowy strzeleckie kopano na głębokość 1,5 m, po bokach były obłoŜone 

płytami Ŝelbetowymi. W rowach strzeleckich były wykonane odkryte SO dla jednego lub dwóch 

strzelców, zakryte SO dla pojedynczego strzelca (z kopuł Ŝelbetowych), mijanki, gniazda rannych, 

lekkie schrony przedpiersiowe dla 2-3 i 4-6 Ŝołnierzy (rozmieszczone były w odległościach 80-100 

m). Schrony były zbudowane z cylindrów Ŝelbetowych lub elementów z blachy falistej. W odległości 

co 10 m rów strzelecki był przykryty płytami Ŝelbetowymi na odcinkach długości 10-15 m, SO dla 

ckm i rkm były zbudowane z cylindrów Ŝelbetowych lub kopuł Ŝelbetowych. SO dla dział i 

moździerzy budowane były z płyt Ŝelbetowych i składały się z działobitni, 2 schronów i nisz 

amunicyjnych17. Schrony i punkty obserwacyjne były wykonane z 3 cylindrów Ŝelbetowych, z 

których jeden ustawiony w pozycji stojącej, w górnej części miał Ŝelbetową kopułę, a w niej 5 

otworów obserwacyjnych. Drugi cylinder ułoŜony był poziomo na osi wejścia do cylindra stojącego, 

tworząc przedsionek schronu. Ostatni - ułoŜony poziomo, stanowił właściwy schron. Przeszkody 

przeciwpancerne były wykonane z kozłów Ŝelbetowych ułoŜonych w trzech rzędach, przeciw 

piechocie układano trzyrzędową sieć kolczastą18. Większość schronów wykonywanych jako schrony 

przedpiersiowe zabezpieczała tylko przed odłamkami i pociskami małego kalibru. Jedynie schrony 

dowódców batalionów były wzmacniane i uodparniały obiekt od lekkich i średnich pocisków 

artyleryjskich. Do budowy SD i SO uŜywano gotowych elementów: cylindry Ŝelbetowe, kopuły 

Ŝelbetowe, płyty dostawcze, strzelnice kompletne, płyty Ŝelbetowe (duŜe, małe, górne), kozły 

Ŝelbetowe, jeŜe metalowe, słupki metalowe duŜe19, inne materiały fortyfikacyjne (cement portlandzki, 

surowiec tartaczny, drut, Ŝerdzie, stal zbrojeniowa, drut kolczasty, itp.)20. Kompanijne rejony 

umocnione planowano budować jako bezpośrednią osłonę stanowisk artylerii nadbrzeŜnej MW21.  

                                                                                                                                                                                     
przeprowadzonej kontroli prac z rozbudowy BRU nr 1 przez komisję 5 Brygady Przeciwdesantowej z 
31.03.1953 r.  

17 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 458.  
18 APOW, sygn. 323/64/3, t. 1, s. 59. Dekadowy plan pracy przy rozbudowie BRU nr 2 dowódcy BP/Des., z 11. 06. 1953 r.  
19 APOW, sygn. 323/64/4, t. 2, s. 77, 85-92; APOW, sygn.534/56/60, t. 70, s. 66. ZuŜycie elementów 
Ŝelbetowych przy rozbudowie BRU nr 1 - wyciąg z planu przewozów OW II.  

20 APOW, sygn. 323/64/3, t. 1, s. 148. Normy załadowcze elementów fortyfikacyjnych na środki transportowe.  
21 KRU budowano dla osłony 34 bas - Rozewie, 31 bas - Ustronie Morskie, 13 bas - Hel, 11 bas - Gdynia - 

Redłowo, 27 bas - Hel, 19 bas - Kołobrzeg.  
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Zgodnie z zarządzeniem SG WP (z 1 marca 1953 r.) dowódca OW II przesłał do 

podległych 2, 3, 5 Brygady Przeciwdesantowej i 8 DZ wytyczne o prowadzeniu obrony 

przeciwdesantowej (po praktycznym skontrolowaniu ustalonych w niej zasad w terenie). 

Szczególnie interesowały go takie zagadnienia, jak: ogólne taktyczne zasady organizacji 

obrony przeciwdesantowej, w tym rola i miejsce batalionu przeciwdesantowego w systemie 

obrony brygady przeciwdesantowej oraz struktura obrony batalionu przeciwdesantowego w 

rejonie umocnionym, ugrupowanie i rozmieszczenie elementów bojowych brygady 

przeciwdesantowej w obronie rejonu umocnionego; zasady organizacji systemu ognia 

batalionu przeciwdesantowego w obronie BRU; zabezpieczenie bojowe obrony batalionu 

przeciwdesantowego, w tym zwłaszcza zabezpieczenie skrzydeł i styków, maskowanie, 

obrona przeciwpoŜarowa; właściwości organizacji obrony przeciwpancernej i 

przeciwlotniczej batalionu przeciwdesantowego; rozbudowa systemu rowów ciągłych i 

łączących, urządzanie rowów pod względem bojowym, sposób rozmieszczenia SO w 

systemie obrony, przydatność poszczególnych typów SO dla broni maszynowej i innych 

środków ogniowych, SD, PO, schronów, itp.; wykorzystanie do rozbudowy BRU 

przenośnych Ŝelbetowych elementów fortyfikacyjnych; stosowanie przenośnych zapór 

fortyfikacyjnych przy rozbudowie BRU22.  

Instrukcja SG WP przewidywała dla batalionu przeciwdesantowego rejon obrony o 

szerokości 3-4 km i głębokości 1,5-2 km. W pierwszym rzucie batalionu przeciwdesantowego 

miały się bronić dwie kompanie desantowe, mając po 2 plutony w pierwszym rowie 

strzeleckim (w pierwszym rowie obrony broniły się więc 4 plutony, czyli na jeden pluton 

przypadał 1 km frontu - była to szerokość stanowczo za duŜa). Trzecie plutony obu kompanii 

I rzutu miały się bronić w drugim rowie - nie mogły skutecznie wspierać pododdziałów z 

przodu, gdyŜ broniły punktów oporu, kaŜdy - o szerokości 2 km. Ponadto warunki obrony na 

wybrzeŜu morskim były utrudnione, gdyŜ między pierwszym i drugim rowem były zarośla, 

trzcina, krzaki lub las czy wydmy stanowiące liczne pola martwe dla obserwacji i wsparcia 

ogniowego. Trzecia kompania desantowa, jako II rzut batalionu przeciwdesantowego, broniła 

trzeciego i czwartego rowu. Posiadała przy tej szerokości zbyt duŜe zadanie (zamykała 

pierścień obrony okręŜnej i nie była w stanie wykonać swego zasadniczego zadania - 

wykonania kontrataku w wypadku przełamania przez nieprzyjaciela obrony pododdziałów  

I rzutu).  

                                                           
22 APOW, sygn. 323/64/3, t. 1, s. 111-112. Zarządzenie nr 35/inŜ. dowódcy OW II z dn. 14.11.1953 r. w sprawie 

przesłania uwag i propozycji odnośnie instrukcji SG WP z dn. 1.03.1953 r.  
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Dowódca 5 Brygady Przeciwdesantowej proponował zmniejszyć rejon obrony batalionu 

przeciwdesantowego do 1,7-2,5 km szerokości (głębokość bez zmian). Tak zorganizowany 

rejon obrony batalionu powinien: stworzyć moŜliwości urzutowania środków ogniowych na 

całą głębokość obrony, wzmocnić pierwsze dwa rowy strzeleckie pod względem siły ognia 

oraz stworzyć warunki do zorganizowania obrony okręŜnej. Przy dotychczasowej szerokości 

nie moŜna było stworzyć odpowiedniej obrony okręŜnej, gdyŜ etatowa kompania desantowa 

liczyła 109 ludzi, co nie wystarczało, nawet w dostatecznej mierze, dla obsadzenia 

pierwszego i drugiego rowu strzeleckiego23. Wiele z propozycji zmian przesłanych przez 

dowódców brygad przeciwdesantowych zostało uwzględnionych w instrukcjach.  

Podstawowe obiekty fortyfikacyjne budowane w latach 1949-1956 to stanowiska i schrony dla 

baterii artylerii nadbrzeŜnej. Zbudowano wówczas 32 stanowiska ogniowe dla dział 130 m i 16 

schronów amunicyjnych. W kaŜdym roku przy pracach fortyfikacyjnych w MW było zatrudnionych (do 

1951 r.) około 600 osób, a w latach następnych 600-800 osób. Do transportu materiałów budowlanych 

uŜywano niewielkiej liczby pojazdów mechanicznych. W 1953 r. na 68 budowach było 97 pojazdów. 

Tak mała ilość sprzętu i brak jego systematycznej konserwacji wpływały na przedwczesne zuŜycie i 

częste awarie, co powodowało, Ŝe wiele prac trzeba było wykonywać ręcznie. Wszystkie budowane w 

tamtym okresie obiekty fortyfikacyjne były odporne na działanie bomb 250 kg i pocisków 152 mm. 

Zabezpieczały równieŜ przed napalmem. Obok obiektów fortyfikacji stałej, powstawały wówczas 

obiekty fortyfikacji polowych, które miały słuŜyć obronie stanowisk artylerii nadbrzeŜnej i odcinków 

wybrzeŜa, dogodnych do desantowania wojsk. Obiekty te wykonywali głównie Ŝołnierze brygad 

przeciwdesantowych. Oficerowie Szefostwa InŜynierii MW uczestniczyli w planowaniu i wytyczaniu w 

terenie miejsc na rozmieszczenie KRU i BRU budowanych w rejonach bas przez brygady 

przeciwdesantowe na całym wybrzeŜu.  

Utrzymujące się napięcie w sytuacji międzynarodowej, zimna wojna i wojna w Korei 

oraz wzrost liczby prób z bronią jądrową spowodowały, Ŝe w przeciągu trzech lat zbudowano 

dziewięć batalionowych i sześć kompanijnych rejonów umocnionych. Oprócz budowy i 

rozbudowy oraz przygotowań do obrony BRU24 i KRU, brygady przeciwdesantowe 

wyznaczały część Ŝołnierzy do ich ochrony. Dla przykładu: ochronę BRU nr 1 - Westerplatte 

miała zapewnić 5 Brygada Przeciwdesantowa (w skład warty wchodziło 2 podoficerów i 3 

szeregowych, a do ich obowiązków naleŜało ochraniać magazyny z materiałami do budowy 

                                                           
23 APOW, sygn. 323/64/4, t. 2, s. 51-52. Uwagi i propozycje dowódcy 5 Brygady Przeciwdesantowej dla 

dowódcy OW II do projektu instrukcji SG WP.  
24 APOW, sygn. 329/64/1, t. 1, s. 30-32. Wyciąg z rozkazu operacyjnego nr 0001/oper. dowódcy POW z dnia 

31marca 1957 r.  
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i nikogo nie przepuszczać w stronę morza - na skraj BRU). Ochronę BRU nr 2 (na Helu) 

przekazano MW25.  

Stan prac co jakiś czas kontrolowały specjalnie wyznaczane komisje z MON, SG WP, 

Dowództwa MW i OW II. Przebieg i tempo prac w poszczególnych BRU i KRU były róŜne. 

W wyniku przeprowadzonej (8-10 czerwca 1953 r.) kontroli prac inŜynieryjnych na wybrzeŜu 

morskim przez komisję MON z udziałem przedstawicieli OW II stwierdzono, Ŝe prace 

inŜynieryjne zorganizowane są i prowadzone na poziomie dostatecznym. Najbardziej 

zaawansowane były w 3 Brygadzie Przeciwdesantowej i na odcinku 34 pułku 

zmechanizowanego. 2 Brygada Przeciwdesantowa wyróŜniała się pod względem jakości 

wykonywanych prac, zaś dowódcy 5 Brygady Przeciwdesantowej zarzucono, Ŝe nie nawiązał 

ścisłej współpracy z MW, do której dyspozycji zostały przydzielone jej pododdziały. Nie 

zabezpieczono równieŜ w sprzęt saperski i niezbędne materiały pracujących pododdziałów. W 

3 Brygadzie Przeciwdesantowej, rozbudowując BRU, całkowicie zaniechano kontroli 

utworzenia ciągłego systemu ognia26.  

Dowódcy brygad przeciwdesantowych, przedstawiając trudności napotykane w czasie 

prac, wymieniali m.in. to, Ŝe:27  

1. Całokształt prac przy rozbudowie rejonów umocnionych wykonywany był kosztem 

programowego szkolenia, co ujemnie odbijało się na wyszkoleniu ogólnowojskowym 

w pododdziałach (brygady przeciwdesantowe otrzymały polecenie by prace te 

wykonywać kosztem wyszkolenia saperskiego, lecz poszczególne pododdziały w 

pierwszym okresie szkolenia miały po 8 godz. wyszkolenia saperskiego w ciągu 1,5 

miesiąca, tak Ŝe w tej sytuacji zmuszone były zrywać inne zajęcia programowe). 

2. Oficerowie i Ŝołnierze wykonujący czynności związane z rozbudową rejonu obrony 

nie odbyli przeszkolenia w tym kierunku i nie moŜna ich było przeszkolić, gdyŜ 

codziennie prace wykonywały inne grupy (instruktorów saperów nie moŜna było 

wystawić, poniewaŜ szkolili w tym okresie młody rocznik).  

3. Materiał na budowę nie był zabezpieczony na czas i w dostatecznej ilości, co 

stwarzało dezorganizację w systematycznym realizowaniu planu, brakowało 

odpowiednich dźwigów do ustawiania cylindrów i ładowania; materiał z lasu (do 

                                                           
25 APOW, sygn. 323/64/4, t. 2, s. 25-26. Pismo dowódcy 5 Brygady Przeciwdesantowej do dowódcy OW II, w 

sprawie wykonania zarządzenia nr 0009/oper., dotyczące zorganizowania ochrony BRU nr 1.  
26 APOW, sygn. 323/64/3, t. 1, s. 50-51. Wyciąg rozkazu dowódcy OW II nr 0008/oper. dla dowódcy 5 Brygady 

Przeciwdesantowej.  
27 APOW, sygn. 534/56/60, t. 70, s. 8-11. Sprawozdanie dowódcy 3 Brygady Przeciwdesantowej z 

wykonywanych robót fortyfikacyjnych w rejonie 19 bas – Kołobrzeg, z dn. 3.02.1953 r.  
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tartaku i do KRU) przygotowywano oraz zwoŜono własnymi siłami; kilometraŜu było 

duŜo, ale ciągle ograniczano liczbę samochodów.  

4. Prace rozpoczęto w całym rejonie, a nie na poszczególnych odcinkach, co stwarzało 

utrudnienie ich kontroli oraz rozciąganie materiałów po całym terenie. Prace 

wykonywane były w cięŜkich warunkach atmosferycznych i terenowych (mróz, 

zawieje, teren podmokły);  

5. W czasie wykonywania prac nie było kontroli ze strony MW, aby na miejscu omawiać 

i usuwać niedociągnięcia.  

Szukano róŜnych sposobów by ulepszyć system prac fortyfikacyjnych. We wnioskach 

pokontrolnych, proponowano:28 przy wykonywaniu prac opracowywać dokładnie obmyślany 

plan pracy oraz ustalić odpowiedzialnych za jego zrealizowanie; materiał zgodnie z 

przewidzianymi zadaniami sprowadzać na miejsca pracy przed jej rozpoczęciem, tak by 

prowadzący mógł rozplanować jego rozłoŜenie i zabezpieczenie pracujących grup; do 

wykonania zadań wyznaczać określoną część Ŝołnierzy, a nie wszystkich (w zaleŜności od 

wykonywanego zadania), gdyŜ przerywa się wówczas całkowicie szkolenie; przy 

wykonywanych pracach powinien być przedstawiciel z tego rodzaju broni na czyją korzyść 

prowadzone są prace, aby na miejscu i w porę usuwać niedociągnięcia oraz przedstawiać 

swoje wymagania; transportu nie ograniczać liczbą pojazdów mechanicznych i kilometraŜem, 

by kierownik budowy mógł rozporządzać pojazdami w zaleŜności od składających się 

warunków, nie przekraczając ilości przydzielonych kilometrów.  

Wiele uwag dotyczyło ściśle obiektów fortyfikacyjnych oraz materiałów uŜywanych przy ich 

rozbudowie. Np.: dowódca 5 Brygady Przeciwdesantowej w propozycjach dotyczących zabezpieczenia  

prac przy budowie BRU sugerował, aby:29 cylindry, które wykorzystywano do budowy SO dla rkm 

miały zwiększoną średnicę o 30 cm, gdyŜ wówczas montowane miały zbyt małą średnicę by skutecznie 

prowadzić ogień; w posterunkach obserwacyjnych dla poszczególnych dowódców – w szczególności na 

pierwszej linii – rozszerzyć sektor obserwacji; ze względu na długotrwałość rozbudowanego BRU, 

gdzie wszystkie SO są budowane z elementów Ŝelbetowych, wszystkie rowy strzeleckie odziewać 

płytami Ŝelbetowymi, a nie Ŝerdziami (Ŝerdzie szybko ulegają butwieniu), które po pewnym czasie 

trzeba będzie wymieniać.  

Większość prac została wykonana w latach 1953-1954, ale ze względu na brak materiałów i 

maszyn prowadzono je jeszcze do 1956 r. Prace wykonywano w bardzo trudnych warunkach, przy 

                                                                                                                                                                                     
 
28 APOW, sygn. 534/56/60, t. 70, s. 10-11; sygn. 323/64/3, t. 1, s. 51.  
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małej ilości sprzętu technicznego i duŜym nakładzie wysiłku ludzkiego. Pod względem wartości 

bojowej, w wypadku uŜycia cięŜkiej artylerii okrętowej lub broni masowego raŜenia, obiekty te nie 

przedstawiały większego znaczenia. Budowa BRU bezpośrednio na wydmach i plaŜach naraŜała je na 

szybkie zniszczenie. Proces ten, ze względu na uŜycie cienkiego drutu i Ŝerdzi oraz kołków 

drewnianych, postępował dość szybko. W wielu wypadkach juŜ w rok po zdaniu budowy obiekty nie 

przedstawiały większej wartości bojowej, a po trzech latach większość ze zbudowanych BRU uległa 

zniszczeniu. DłuŜej zachowały się kompanijne rejony umocnione, budowane w rejonach bas, na nieco 

wyŜej połoŜonym terenie, ale i one ze względu na brak konserwacji uległy stopniowemu niszczeniu30.  
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29 APOW, sygn. 323/64/4, t. 2, s. 68. Sprawozdanie z wykonywanych robót fortyfikacyjnych dowódcy 5 

Brygady Przeciwdesantowej.   
30 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 406, 458; APOW, sygn. 323/64/4, t. 2, s. 85-92.  
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KAPITULACJA HELU – ROK 1945 

 

 

Okres II wojny światowej spędziłem z rodzicami i rodzeństwem oraz kilkoma polskimi 

rodzinami na Helu. Tę maleńką polską grupę (sześć rodzin) Niemcy zakwaterowali w kilku 

niewielkich domkach na tzw. Kolonii Rybackiej (dzisiejsza ulica Rybacka). Rodziny pozostały na 

Helu poniewaŜ ojcowie, przed wybuchem wojny, zatrudnieni byli jako pracownicy cywilni na 

stanowiskach waŜnych dla sprawnego funkcjonowania Rejonu Umocnionego Hel (elektrownia, 

wodociągi, warsztaty remontowe). Po prostu nie otrzymali oni zgody na ewakuację, którą dla rodzin 

pracowników cywilnych wojska zarządzono w ostatnich dniach sierpnia 1939 r.1. Brali więc udział w 

obronie Helu przez 32 dni, aŜ do kapitulacji 2.10.1939 r. Po wkroczeniu Niemców nakazano im 

pozostać na zajmowanych stanowiskach pracy. W niedługim czasie zgodę na powrót otrzymały takŜe 

ich rodziny. 

Z perspektywy minionego czasu, zdając sobie sprawę z okropności II wojny światowej, które 

dotknęły milionów ludzi na niemal całym świecie, mogę powiedzieć, Ŝe na Helu wojna przebiegała (z 

wyjątkiem walk obronnych we wrześniu 1939 r. i okresu od stycznia do maja 1945 r.) bez typowych, 

wojennych, tragicznych epizodów, bez działań frontowych, bombardowań i śmierci tysięcy 

niewinnych ludzi. Było to zatem pięć lat względnego spokoju. Echa wojny pobrzmiewały gdzieś 

daleko, na wschodzie i zachodzie Europy. 

W porcie wojennym na Helu, gdzie znajdowała się baza szkoleniowa załóg dla 

nowych U-bootów, trwały normalne zajęcia. W morze i na poligony morskie wychodziły 

zespoły okrętów podwodnych, kutrów torpedowych i innych jednostek nawodnych. 

Pracowały warsztaty, kasyna, stołówki, kino i zbudowana przez Niemców wielka pralnia. 

Wagony kolejek wąskotorowych przewoziły masę zaopatrzenia z magazynów i dworcowych 

ramp rozładunkowych na nabrzeŜa portowe i okręty. 

                                                           
1 Trasa ewakuacyjna w krytych wagonach towarowych prowadziła aŜ do Pińska. Stamtąd kaŜdy, na własną rękę 

uciekając przed jednostkami Armii Czerwonej na Zachód, przez Prusy Wschodnie próbował dostać się do 
Gdańska i Gdyni. Tylko dzięki znajomości języka niemieckiego przez moją matkę, udało się nam powrócić na 
Hel. Ale to juŜ zupełnie inna historia... 
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Rys.1. Widok portu 
wojennego w Helu w czasie 
wojny. W basenie portowym 
U-booty i kutry torpedowe, 
na których szkolono nowe 

załogi 
 

 

 

 

 

 

 

Atmosferę spokoju tamtych lat dobrze ilustruje fakt codziennych, niemalŜe 

uroczystych przejazdów dowódcy bazy helskiej do pracy i z pracy, które odbywały się o 

godzinie 9 i 16. Do tego celu słuŜył nie jakiś okazały mercedes, ale dwukonna, odkryta, złoto-

granatowa bryka zaprzęŜona w kare konie i powoŜona przez stangreta w mundurze podoficera 

Kriegsmarine. Bryka sunęła bezgłośnie, gdyŜ jej koła miały gumowe obręcze. „Pędzą konie 

po betonie …” Unosi się szlaban. Oficer dyŜurny salutuje. Ale szyk...! 

Dla Helu niegroźne były takŜe dywanowe naloty podejmowane w latach 1943-1944 

przez lotnictwo brytyjskie. Ich cele znajdowały się w Gdyni i Gdańsku. Tam wszak były 

największe doki i pochylnie. Tam teŜ bazowały największe okręty Kriegsmarine. A zatem 

Helu nie bombardowano. Przelot kilku zespołów bombowców, po kilkadziesiąt samolotów w 

kaŜdym, robił kolosalne wraŜenie. Wystarczyło wyobrazić sobie, Ŝe oto otwierają się luki 

bombowe…  Niemiecka obrona przeciwlotnicza przezornie milczała w obawie przed 

uderzeniem odwetowym. 

Zamontowana na wieŜy helskiego kościoła wielka antena radarowa, o rozpiętości 

około 5 m, ze sporym wyprzedzeniem ostrzegała o zbliŜaniu się formacji wrogich 

bombowców. Syreny wyły. Okręty pospiesznie opuszczały port. Podwodne szły w 

zanurzenie, a nawodne rozśrodkowywały się. 
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Rys. 2.  Kościół katolicki w Helu, na wieŜy którego Niemcy zamontowali wielką antenę radarową do wczesnego 

wykrywania nieprzyjacielskich samolotów 

 

 

W czasie nalotów nocnych część U-bootów pozostawała na powierzchni morza i 

wspierała ogniem lądową obronę przeciwlotniczą, ostrzeliwującą niekiedy powracające znad 

Gdyni i Gdańska bombowce. Dla nas, obserwatorów, był to swoisty pokaz sztucznych ogni, 

kiedy tysiące koralików świetlnych sunęły w kierunku maszyn, które wpadły w macki 

reflektorów przeciwlotniczych. Atrakcją były równieŜ znajdowane nazajutrz paski folii 

aluminiowej, które w ogromnej ilości zrzucano z bombowców dla zakłócenia pracy 

niemieckich radarów. Próbowaliśmy wykombinować jakieś sensowne przeznaczenie dla tej 

folii. Bezskutecznie. 

Niepowodzenia Niemców na frontach: wschodnim i zachodnim, coraz większe 

trudności w zdobyciu surowców oraz spadek zdolności produkcyjnych w wyniku ofensywy 

powietrznej na niemieckie ośrodki przemysłowe spowodowały, Ŝe nadzieje na zwycięskie 

zakończenie wojny zaczęto upatrywać w Wunderwaffe – nowej, cudownej broni, która, jeśli 

wierzyć niemieckiej propagandzie, miała odwrócić losy wojny. Nowe rodzaje broni 

wymagały jednak bezpiecznych poligonów, ośrodków przemysłowych i laboratoriów 

doświadczalnych. Te warunki spełniały m.in. porty Zatoki Gdańskiej. Obserwowaliśmy więc 

próbne przeloty bomb latających V 1 z napędem pulsacyjnym. 
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Rys. 3  Jeden z rodzajów Wunderwaffe, czyli ”cudownej broni”. Latająca bomba V 1 z napędem pulsacyjnym 
 

 
Do portu wojennego w Helu zachodziły teŜ czasem nowe typy U-bootów. Wpadały w 

oko natychmiast, bo miały nieco inną sylwetkę. Tu wreszcie, właśnie w porcie wojennym, w 

sosnowym zagajniku zbudowano, dobrze ukryty, duŜy, niski, podobny do baraku obiekt z 

czerwonej cegły. Mówiło się, Ŝe jest przeznaczony na potrzeby programu doskonalenia 

napędu walterowskiego dla nowych U-bootów (proj. XXVI) z turbiną gazową, dającą 

rewelacyjne prędkości przy pływaniu powodnym rzędu 25 w. Jak się okazało, był to jednak 

napęd zawodny. Zdarzały się eksplozje cięŜkiej wody2.  

Po zakończeniu wojny, całe wyposaŜenie tego tajemniczego obiektu natychmiast 

zostało wywiezione przez Rosjan, a budynek zamieniono na garaŜ sprzętu samochodowego3. 

Mieliśmy teŜ świadomość, Ŝe na wodach Zatoki Gdańskiej od 1940 r. przeprowadzano 

próby nowych, udoskonalonych rodzajów torped, w tym równieŜ akustycznych i 

magnetycznych.Próbami kierował Zakład Doświadczalny Torped – Gdynia 

(Torpedoversuchanstalt – TVA-Gotenhafen). Niemcy zbudowali w tym celu kilka 

torpedowni: na Oksywiu, w Babich Dołach i Juracie. Solidna konstrukcja pozwoliła im 

dotrwać do dzisiejszych czasów.  

Za cudowną broń Niemcy uwaŜali teŜ torpedy zdwojone, kierowane przez 

płetwonurków, tzw. tandemy. Miały to być torpedy dla jednostek nawodnych. O nadziejach 

związanych z tym rodzajem uzbrojenia pisała nawet hitlerowska prasa codzienna.  

 

 

                                                           
2 CięŜka woda D2O, deuteryt, tlenek izotopu wodoru.  
3 Obiekt stoi do dzisiaj. Znajduje się w nim hala sportowa i basen pływacki. 
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Do dziś pamiętam zdjęcie takiego tandemu, opuszczanego do wody za pomocą dźwigu 

okrętowego, które ukazało się w lokalnej prasie. 

 

 

 

Rys. 4  Inny rodzaj Wunderwaffe - torpeda zdwojona t. tandem. W górnej  torpedzie (pozbawionej ładunku 
bojowego) znajduje się płetwonurek naprowadzający torpedę na cel. Torpeda dolna (właściwa) – z ładunkiem 

wybuchowym 
 

PowaŜnym zagroŜeniem dla Ŝeglugi nawodnej, a zwłaszcza podwodnej, były miny 

magnetyczne zrzucane przez RAF na podejściach do głównych baz i torach wodnych Bałtyku 

południowego. Kriegsmarine stawiało podobne miny przeciwko Ŝegludze radzieckiej. 

Jedynym sposobem neutralizacji takich min było wykorzystanie do ich zdetonowania 

trałowców o kadłubach amagnetycznych, a więc drewnianych, wyposaŜonych w specjalne 

trały magnetyczne.  

W walce z minami magnetycznymi Niemcy próbowali posłuŜyć się nowatorskim 

sposobem, wykorzystując lotnictwo. Wyglądało to tak, Ŝe po wykrytych akcjach minowania 

Zatoki Gdańskiej przez siły RAF, niemieckie dwusilnikowe samoloty uporczywie latały na 

małych wysokościach stałymi kursami. Schemat tych przelotów był następujący: dolot do 

Helu – nawrót, powrót do Gdyni – nawrót itd. Trasy przelotów przesuwały się od cypla w 

kierunku portu wojennego. W czasie wykonywania nawrotów nad Helem wyraźnie mogliśmy 

dostrzec, Ŝe pod skrzydłami i kadłubem samolotu zamocowane jest duŜe koło o średnicy ok. 5 

m. Nie mieliśmy pojęcia o co chodzi, aŜ do czasu, kiedy znajomy elektryk wywnioskował 

(chyba słusznie), Ŝe jest to wielka, okrągła cewka elektryczna i Ŝe musi mieć coś wspólnego z 

natęŜeniem pola magnetycznego, które moŜe spowodować wybuch miny. Czy działania te 

były efektywne i przyniosły spodziewane rezultaty? Tego nie wiem do dziś, raczej wątpię. 
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Rys. 5.  Samolot wykorzystywany do likwidacji min magnetycznych 

 

Do kolejnej cudownej broni zaliczany był pocisk rakietowy V2 oraz pierwszy na 

świecie samolot z napędem odrzutowym. Tych cudów jednak nad Helem nie oglądaliśmy. 

Atmosfera spokoju i cichego zapiecka, jaka panowała na Helu, zaczęła znikać z dnia 

na dzień, kiedy to znad Wisły ruszyła ofensywa styczniowa 1945 r. Nadspodziewanie szybkie 

przemieszczanie się frontów radzieckich w kierunku Berlina stworzyło zagroŜenie odcięcia 

Pomorza i wybrzeŜa od centrum Niemiec. Zamiast planowanej, długotrwałej obrony tych 

obszarów, zrodziła się konieczność ich ewakuacji drogą morską. Jaka moŜe być cena takich 

operacji udowodniło storpedowanie i zatopienie w nocy, z 30 na 31 stycznia, wielkiego statku 

pasaŜerskiego Wilhelm Gustloff. Zatopienia dokonał radziecki okręt podwodny S-13, 

odpalając trzy torpedy, które, wg dzisiejszych szacunków, pozbawiły Ŝycia około 10,5 tysiąca 

ludzi. Na liście ofiar było 3700 marynarzy będących członkami świeŜo wyszkolonych załóg 

dla nowych U-bootów. Dla floty podwodnej była to ogromna strata. 

Zatonięcie „Gustloffa” splotło się z wyraźnie odczuwalną gorączką przedfrontową. 

Port wojenny zaczął pustoszeć. U-booty stopniowo odchodziły do bezpieczniejszych portów 

zachodniego Bałtyku. Nagle i nieoczekiwanie pojawiły się na Helu duŜe grupy uciekinierów z 

rejonu Królewca i Prus Wschodnich. Byli to ci pierwsi, którzy zdecydowali się na ucieczkę. 

Mieli jeszcze czas zabrać ze sobą ruchomy dobytek. Towarzyszyły im wyładowane wozy, 

bryczki, konie i krowy. Następne grupy uciekinierów przybywały pieszo, prowadząc rowery, 

lub pchając małe wózki z mizerną ilością zaopatrzenia. Wychudzeni, chorzy, zmęczeni i 

głodni. Tragiczne ofiary wojny. Wszyscy szukali miejsc zakwaterowania, których przecieŜ 

nie było. Marzyli o szybkiej ewakuacji drogą morską, nie zdając sobie sprawy z zagroŜenia 

torpedowego, minowego i bombowego.  



 116 

Nie było karmy dla koni i krów. Puszczone luzem zwierzęta tworzyły duŜe stada 

poszukujące poŜywienia w lesie, otaczającym helskie łąki. Ryczenie niedojonych krów było 

przejmujące. Ludzie „urządzali się” pod gołym niebem, w róŜnych ziemiankach. Gdzie się 

dało. Palono setki ognisk. Władze wojskowe Helu uruchomiły kilka kuchni polowych dla 

głodnej ludności. Prowadzano pospieszną ewakuację, wykorzystując małe jednostki, które z 

płytkich basenów portu rybackiego lub wojennego przewoziły ludzi do, zakotwiczonych na 

głębszej wodzie, większych jednostek transportowych. Zwykle, kiedy kończono załadunek i 

transportowce podnosiły kotwice, pojawiało się lotnictwo radzieckie, bombardując i 

skutecznie ostrzeliwując rozpaczliwie manewrujące jednostki. LŜej uszkodzone jednostki 

odchodziły w morze, inne tonęły. Zdolne do ograniczonego ruchu – wyrzucały się na brzeg. 

śniwo śmierci było przeraŜające. Niewielu z tych, którzy jeszcze nie tak dawno 

marzyli o ewakuacji, miało tę odrobinę szczęścia, by powrócić teraz na brzeg. Ginęły całe 

rodziny i dorobek ich Ŝycia. Po takich doświadczeniach zapał ludności zarówno miejscowej 

jak i napływowej do szybkiej ewakuacji zdecydowanie osłabł. Lęk przed śmiercią w zimnych 

wodach Bałtyku był wystarczającym hamulcem. 

W tej sytuacji władze wojskowe Helu zarządziły ewakuację przymusową. Oddziały 

Ŝandarmerii polowej urządzały łapanki i pod bronią przepędzały grupy ludzi do środków 

przewozowych w porcie rybackim lub wojennym. Tragedia zaczynała się wówczas, gdy nad 

tłumem stłoczonym na wąskim falochronie pojawiało się lotnictwo szturmowe. Rzucano 

wówczas tobołki i ruszano w kierunku lądu stałego. Tam Ŝandarmi prowadzili ogień 

odstraszający. Ludzie padali od kul, tratowali się, wpadali do basenów, tonęli, wzywali 

pomocy. W panicznym lęku robili wszystko, byle tylko dostać się na brzeg. Skąd o tym 

wiem? W takim połoŜeniu znalazł się mój ojciec. Zagoniony wraz z tłumem na molo uratował 

się, uderzając, trzymaną w ręku solidną butelką z octem, niemieckiego Ŝołnierza, który nie 

pozwalał mu wrócić na ląd,. śołnierz usiadł, a ojciec przebił się przez tłum i ratując Ŝycie 

wrócił do domu.  

Po nalocie zbierano zabitych i rannych oraz topielców. Martwe ciała układano w 

wielowarstwowe stosy w dawnej kaplicy cmentarnej kościoła ewangelickiego (dzisiaj 

budynek gospodarczy Muzeum Rybołówstwa). Zbawczy brzeg, do którego tak bardzo 

pragnęli się dostać, teŜ nie dawał gwarancji przeŜycia. Napływowa ludność cywilna 

koczująca pod gołym niebem, ginęła od broni pokładowej samolotów tak samo jak na 

falochronach. Tych, którzy przetrwali naloty, zapędzano do przymusowego kopania 

masowych grobów wśród wydm piaskowych, na wschód od cmentarza (dzisiaj ogródki 

działkowe). Sprawniej i bez tak duŜych strat, ewakuowano oddziały wojskowe, które znalazły 
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się na Helu, cofając się przed wojskami drugiego frontu białoruskiego. Dla nich to saperzy 

niemieccy pobudowali drewniane pomosty ewakuacyjne. Jeden, niedaleko cypla od strony 

zatoki, a drugi na plaŜy od strony morza. Ewakuacji wojska dokonywano przewaŜnie 

wieczorami lub nawet nocą. Szybko, sprawnie i po cichu. 

 

 

 

Rys. 6. Drewniany pomost ewakuacyjny do załadunku wojska na małe jednostki przewozowe 
 

 

Awiacja radziecka wieczorami nie latała nad Helem. Wyjątek stanowiły „kukuruźniki” 

– lekkie, powolne dwupłatowce, które okresowo wyłączały silnik i lotem szybowym 

bezgłośnie dokonywały penetracji portów. Po chwili silnik znowu warczał, samolot nabierał 

wysokości, by podjąć obserwację innego rejonu. Przemieszczały się po ciemnym niebie jak 

złowieszcze duchy. Ich działania były bardzo skuteczne. Pozwalały samolotom szturmowym 

wykonywać uderzenia w odpowiednim miejscu i czasie. 

Intrygowało nas, skąd pojawiają się te „motolotnie”. Czy pokonują wody Zatoki 

Gdańskiej, czy teŜ lecą wzdłuŜ półwyspu? Tego nie udało nam się jednak zaobserwować. 

Jakie były losy i efekty wojskowych transportów ewakuacyjnych? Trudno powiedzieć. Nie 

obywało się bez strat. Świadczyły o tym dziesiątki trupów w mundurach, które morze 

wyrzucało na helskie plaŜe juŜ po kapitulacji Niemiec. Aby gnijące ciała nie wywołały 

zarazy, do przyśpieszenia ich grzebania przymuszano cywilnych mieszkańców Helu, 

męŜczyzn i kobiety.  

A co działo się za wodą, za „małym morzem”? Sytuacja wojsk niemieckich w rejonie 

Gdyni i Gdańska stawała się coraz trudniejsza. W obronie tych miast działały siły 2. Armii 

Polowej gen. Dietricha von Saukena. Pod umocnione pozycje niemieckie podeszły czołowe 

oddziały 2. Frontu Białoruskiego juŜ 12 marca 1945 r. i uporczywie parły do przodu dniem i 

nocą. Działania obronne Niemców wspierał silny ogień artylerii okrętów Kriegsmarine pod 



 118 

dowództwem wiceadmirała Thiele. Okrętów na zatoce było jeszcze sporo. Były to pancerniki 

„kieszonkowe”: „Lützow” i „Admirał Scheer”, cięŜkie krąŜowniki: „Prinz Eugen” i „Admirał 

Hipper”, lekkie krąŜowniki: „Leipzig” i „Köln”, pi ęć niszczycieli, cztery torpedowce, wiele 

kanonierek, liczne trałowce, eskortowce i inne okręty. Siły niemieckie, lądowe i morskie nie 

powstrzymały oddziałów radzieckich i polskich. Sopot został wyzwolony 23 marca, Gdynia – 

28 marca, Gdańsk – 30 marca, Kępa Oksywska – 5 kwietnia, a Westerplatte – 7 kwietnia. W 

wyzwalaniu Gdyni i Gdańska chlubnie wyróŜniły się oddziały I Brygady Pancernej im. 

Bohaterów Westerplatte. 

Część oddziałów niemieckich wypartych na Oksywie przedostała się drogą morską na 

Hel. Ile? Trudno powiedzieć. Pewnie kilka tysięcy Ŝołnierzy. PowaŜni autorzy określają ilość 

sił niemieckich, jakie w ostatnich tygodniach wojny przejściowo znalazły się na Helu (etap 

ewakuacji na zachód) na 250, a nawet 300 tysięcy Ŝołnierzy. Myślę, Ŝe jest to liczba znacznie 

zawyŜona, wręcz nieprawdopodobna. ChociaŜ…  pamiętam takie uwagi dorosłych, którzy 

twierdzili, Ŝe pod kaŜdą helską sosną wygrzebany jest dołek, a w nim chroni się co najmniej 

dwóch Ŝołnierzy. 

Wyzwolenie Trójmiasta odcięło garnizon niemiecki na Helu od strony południowej. 

Od zachodu, tzn. od nasady półwyspu, szyjkę helskiej „butelki” zakorkowały jednostki 

radzieckie, które szybkim marszem dotarły do morza w Pucku (12.03) i Władysławowie 

(13.03). W przewęŜeniu u nasady półwyspu stanowiska bojowe zajęły doborowe i fanatycznie 

oddane Hitlerowi, oddziały SS z 55 korpusu Armii Niemieckiej. Oddziały te czuły się pewnie 

za, przygotowaną z właściwym wyprzedzeniem, podwójną stalową barykadą, która przecięła 

półwysep w poprzek od małego do duŜego morza. Była ona zestawiona z niesprawnych, 

zardzewiałych lokomotyw z postrzelanymi kotłami. Barykada ta była trudna do sforsowania 

tym bardziej, Ŝe czyste przedpole umoŜliwiało skuteczne prowadzenie ognia. Nawet dla 

czołgów T-34 piaszczysty, wąziutki pas lądu, grząski teren wydmowy i jedyna, kiepska, 

pokiereszowana wybuchami bomb droga, wykluczały moŜliwość atakowania wzdłuŜ 

półwyspu. Próby przedarcia się podejmowane przez oddziały radzieckie kończyły się 

niepowodzeniem.  
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Rys. 7. Niemiecka zapora przeciwczołgowa u nasady Półwyspu Helskiego. Tworzą ją dwa rzędy niesprawnych 
lokomotyw ustawionych w poprzek półwyspu, od brzegu do brzegu 

 
 

RozwaŜano więc moŜliwość wysadzenia na Helu desantu morskiego. Analiza ta 

wypadła niekorzystnie. Koncentracja jednostek Kriegsmarine była zbyt duŜa i zapowiadała 

znaczne, niepotrzebne straty, które i tak nie wpłynęłyby na losy wojny. Ostatnim jej akordem 

miała być operacja berlińska. Teraz więc, w związku z całkowitą blokadą półwyspu i 

odcięciem go od lądu stałego, porty helskie stały się głównymi punktami ewakuacji dla 

wojsk, które zdąŜyły się tam przedostać. Środki transportowe były wystarczające. Liczba 

jednostek osłonowych Kriegsmarine – równieŜ, a potencjał bojowy Floty Bałtyckiej nie mógł 

się jednak równać z siłami marynarki niemieckiej. 

ZagroŜenie ze strony niemieckich okrętów było tak duŜe, Ŝe pierwsze kutry torpedowe 

Floty Bałtyckiej, w liczbie 14 jednostek, zostały dostarczone do Gdańska drogą lądową. Ich 

pierwsza akcja bojowa na redzie helskiej wykonana została 11 kwietnia, a później jeszcze 

wielokrotnie podejmowały skuteczne działania przeciwko operacjom ewakuacji. Środkiem 

walki, który kładł na łopatki przewagę niemieckiej marynarki, było lotnictwo morskie Floty 

Bałtyckiej, bezwzględnie panujące w powietrzu. Opancerzone samoloty szturmowe H-2 

(latające czołgi) okazały się niezwykle skuteczne. Równie efektywne były działania lotnictwa 

bombowego i torpedowego uŜywanego głównie do walki z duŜymi jednostkami nawodnymi i 

do zakłócania ewakuacji na redzie Helu. 
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Po wyzwoleniu Trójmiasta i przebazowaniu lotnictwa morskiego i lądowego na 

lotniska tego regionu, obecność samolotów radzieckich nad Helem i jego redą była 

nieustanna. Latali bezkarnie nad wierzchołkami drzew, dzięki czemu ogień niemieckiej 

artylerii przeciwlotniczej (patrz schemat rozmieszczenia artylerii w porcie rybackim) nie był 

zbyt groźny.  

Ich głównym zadaniem było zakłócanie i likwidacja niemieckiego programu 

ewakuacji. Częste były przypadki ostrzeliwania z broni pokładowej strefy zamieszkałej, 

obiektów portowych oraz jednostek w porcie. Padały teŜ bomby, były zniszczenia i ofiary. 

Nie miały one jednak charakteru zaplanowanych, niszczycielskich zespołowych nalotów. W 

związku z tym, zniszczenie Helu, mimo ogromnej koncentracji sił i środków, było 

umiarkowane. Szacuje się je na około 25%. 

Wojsko i ludność cywilna na Helu, znacznie bardziej niŜ samolotów, obawiały się 

ostrzału artylerii dalekiego zasięgu, prowadzonego przez zatokę z rejonu Trójmiasta. Ogień 

otwierano regularnie o jednej porze, zwykle ok. godziny 15., z częstotliwością, co kilka 

minut. Trwało to przewaŜnie przez jedną lub dwie godziny. Nadlatujące pociski słyszeliśmy 

bardzo wyraźnie, wzbudzały przeraŜenie. Ich wycie mroziło krew w Ŝyłach, zwłaszcza, Ŝe z 

uwagi na ogromną koncentrację wojska i ludności prawie kaŜdy pocisk był celny. Był to 

ostrzał nękający, kierowany na ląd, a jego celem było wzbudzenie przeraŜenia i osłabienie 

woli walki. Z tego okresu pamiętam krzepiące powiedzenie: Jeśli słyszysz wycie pocisku, to 

nie jest on przeznaczony dla ciebie. Swojego nie będziesz słyszał. śniwo tych ostrzałów było 

okropne i dotyczyło przewaŜnie ludności cywilnej, a w mniejszym stopniu wojska, które 

potrafiło się okopywać i przetrwać. 
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Rys. 8. Port rybacki w Helu w dniu kapitulacji Niemców (9 maja 1945). Usytuowanie dział obrony 

przeciwlotniczej. PołoŜenie wraków 

 
 

Utrata przez Niemców Gdyni i Gdańska, a więc głównych baz dla duŜych i wielkich 

jednostek Kriegsmarine, spowodowała wycofanie ich do portów i baz zachodniego Bałtyku. 



 122 

Osłabiło to oczywiście obronę przeciwlotniczą redy Helu i ośmieliło działania lotnictwa 

morskiego Floty Bałtyckiej. Były one coraz skuteczniejsze. Niemcy nie rezygnowali z 

ewakuacji, a Rosjanie z atakowania jednostek transportowych i jednostek osłony. Obserwacja 

tego, co działo się wówczas na helskiej redzie, to jak film grozy. Przewozy wojsk i 

uciekinierów. Ataki samolotów. Jazgot artylerii przeciwlotniczej. Bomby, wybuchy, trafienia, 

zatonięcia. Wyrzucanie się uszkodzonych jednostek na brzeg. 

Jedna akcja przymusowej ewakuacji objęła równieŜ naszą grupę rodzin z ulicy 

Rybackiej. Nagłe pojawienie się oddziału Ŝandarmerii polowej. Groźny wygląd, hełmy, 

blachy na piersiach, automaty gotowe do strzału. Krótkie komendy: szybko, szybko, na ulicę. 

I juŜ po chwili, dźwigając przygotowane tobołki, maszerowaliśmy do portu rybackiego, a tam 

rozgrywał się kolejny epizod wojenny. „Nasz” statek został trafiony. Nabierał wody i z 

silnym przechyłem zmierzał do plaŜy. Szybka decyzja – w tył zwrot i do portu wojennego, 

aby tam zaokrętować na inną jednostkę. Moja matka, niosąca na rękach bardzo chorą, prawie 

umierającą, siostrę, głośno lamentowała po polsku, wzywają na pomoc Matkę Boską i 

wszystkich świętych. I oto jeden z Ŝandarmów odezwał się po polsku, z silnym śląskim 

akcentem. Matka zaczęła go błagać, Ŝeby nas puścił do domu, który właśnie mijaliśmy. 

Rozejrzał się i udał Ŝe nie widzi, jak cała nasza polska grupka odskoczyła w bok – do domu. 

Dorośli podjęli jednak inną decyzję. Nie do domu, lecz do lasu. Zabraliśmy niezbędne 

sprzęty i pomaszerowaliśmy wzdłuŜ torów w kierunku Juraty. Weszliśmy głębiej do lasu, w 

rejon Góry Szwedów. Tam wybrano miejsce na ziemiankę i przystąpiono do jej budowy. 

Wieczorem śmiertelnie zmęczeni kładliśmy się do snu pod sufitem z wielu warstw sosnowych 

gałęzi, który jednak nie zatrzymywał przesypującego się piasku. W następnych dniach nasz 

tymczasowy „dom” rozbudowano, umocniono i uczyniono zdatnym do przetrwania. 

Mieliśmy kłopoty z aprowizacją, ale rozwiązywano to w ten sposób, Ŝe starsze dzieci były 

wysyłane do punktów zbiorowego Ŝywienia ludności cywilnej w Helu i przynosiły wszystko, 

co tam dawali. Moi rówieśnicy, nieco starsi chłopcy i ja urządziliśmy sobie punkt 

obserwacyjny na pobliskiej, wysokiej sośnie. Stamtąd widzieliśmy, co dzieje się w Helu i na 

redzie. Było dość monotonnie. Radzieckie samoloty, ogień obrony przeciwlotniczej, okręty, 

bomby, dymy, poŜary. Jednostki transportowe były atakowane nie tylko w zatoce, ale takŜe 

na pełnym morzu. Zaciekle, do skutku. Trwało to i trwało, aŜ pewnego dnia zaskoczyła nas 

nagła cisza majowego poranka. 

 Co się dzieje? Biegiem na sosnę! Ponad wierzchołkami helskiego lasu, na wieŜy 

kościoła katolickiego, dźwigającego antenę radarową, powiewała biała flaga.Było to 9 maja 

1945 r. około godziny 10. Niemcy na Helu skapitulowali. Koniec wojny! Wracamy do domu! 
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Pod wieczór, przez bramę portu wojennego wtoczyły się pierwsze radzieckie cięŜarówki 

frontowe ZIS 5 z Ŝołnierzami piechoty. Hel był wolny. Byliśmy wolni. 

Dzisiaj, kiedy wracam pamięcią do tamtych dni myślę, Ŝe sprawiedliwości dziejowej 

stało się zadość. Historia w ciągu prawie 6 lat zatoczyła wielkie koło. Niemcy na Helu 

znaleźli się dokładnie w takiej samej sytuacji, jak jego obrońcy (w tym takŜe mój ojciec) w 

roku 1939. Wtedy, nad odciętym od świata Helem panowała Luftwaffe. W maju 1945 r. zaś, 

nad zamkniętymi w helskim worku jednostkami, niepodzielną władzę dzierŜyło lotnictwo 

radzieckie. 

 



 124 

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE 
 

 

KMDR W ST. SPOCZ. MGR JULIAN OCHMAN  

(1917-2006) 

 

 

Po cięŜkiej chorobie, 8 marca br. zmarł zasłuŜony oficer Marynarki Wojennej, 

wychowawca wielu pokoleń oficerów MW i floty handlowej, załoŜyciel i aktywny działacz 

Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP kmdr w st. spocz. mgr Julian Ochman. 

Julian Ochman urodził się 12 lutego 1917 r. w Stanisławowie, na południowo-

wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Jego ojciec Józef, ślusarz z zawodu, był tam 

kierownikiem warsztatów kolejowych. Po II wojnie światowej rodzina Ochmanów osiedliła 

się w Oleśnicy.  

Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w Stanisławowie. 7 lipca 1936 r. 

rozpoczął naukę w Szkole PodchorąŜych Marynarki Wojennej w Toruniu. Brał udział w 

wojnie obronnej Polski 1939 r. na morzu i WybrzeŜu. W sierpniu 1939 r., jeszcze w stopniu 

bosmana podchorąŜego, odbywał praktykę morską na niszczycielu „Wicher”. Po ogłoszeniu 

mobilizacji powszechnej objął stanowisko oficera wachtowego, a czasowo – zastępcy 

dowódcy okrętu na minowcu „Czajka” i uczestniczył we wszystkich działaniach bojowych 

tego okrętu. Od 15 września, na odcinku obrony przeciwdesantowej pod Jastarnią, bronił 

Półwyspu Helskiego. 27 września 1939 r., przed zakończeniem działań wojennych, podczas 

wojennej promocji podchorąŜych został awansowany do stopnia podporucznika marynarki. 

Po kapitulacji obrońców Helu, od 2 października 1939 r. do 30 stycznia 1945 r. przebywał w 

niewoli niemieckiej w oflagach: XB Nienburg, XVIIIC Spittal i IIC Woldenberg.  

W 1945 r. powrócił do kraju i rozpoczął pracę zawodową na stanowisku sekretarza 

ministra pracy i opieki społecznej. Na skutek nacisków Dowództwa Marynarki Wojennej, 

22 sierpnia 1946 r. powrócił do czynnej słuŜby wojskowej w stopniu podporucznika 

marynarki i został wyznaczony na stanowisko dowódcy ścigacza „Bezwzględny”. Wkrótce 

jednak, na przełomie lat 1946-1947 został oficerem flagowym l grupy ścigaczy w 

dywizjonie ścigaczy. Od stycznia 1947 r., awansowany do stopnia porucznika marynarki, 

był dowódcą ORP „Kania” we Flotylli Trałowców, a następnie dowódcą trałowca „Czapla” 

oraz oficerem artylerii Flotylli Trałowców. W 1948 r. zajmował stanowisko dowódcy okrętu 
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hydrograficznego „śuraw”, natomiast w listopadzie 1949 r. objął dowództwo Flotylli 

Trałowców i awansowany w 1950 r. do stopnia kapitana marynarki zajmował je do 1952 r.  

Awans na kolejny stopień komandora podporucznika otrzymał w 1952 r., pełniąc juŜ 

obowiązki zastępcy szefa sztabu Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy Marynarki 

Wojennej. Wkrótce, na skutek przejmowania w tym czasie kluczowych stanowisk 

słuŜbowych w Marynarce Wojennej przez oficerów radzieckich, przeniesiony został na 

stanowisko szefa sztabu Flotylli Trałowców. W 1954 r. został wyznaczony na komendanta 

Kursu Przeszkolenia Oficerów Rezerwy w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej i 

wówczas otrzymał awans na stopień komandora porucznika. 

Nieoczekiwanie w 1955 r. został wyznaczony na dowódcę Obrony Wodnego Rejonu 

Głównej Bazy, a juŜ w roku następnym został szefem Sztabu Głównego Marynarki 

Wojennej. W latach 1957-1959 był słuchaczem wyŜszego kursu w leningradzkiej Akademii 

Marynarki Wojennej.  

Po powrocie do kraju początkowo nie miał Ŝadnego przydziału, a później, w latach 

1960-1961 zajmował stanowisko dowódcy kursów doskonalenia oficerów w WyŜszej 

Szkole Marynarki Wojennej. Następnie od 1961 do 1963 r. zajmował stanowisko 

kierownika Studium Wojskowego w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni. Z tego 

stanowiska, w 1963 r., na własną prośbę został przeniesiony do rezerwy i pracował w 

gdyńskiej Państwowej Szkole Morskiej jako kierownik praktyk morskich. W 1966 r. 

przeniósł się do Urzędu Morskiego w Gdyni, gdzie do 1969 r. pracował na stanowisku 

naczelnika Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego. W 1969 r. został zastępcą kapitana 

portu Gdynia, a w roku następnym – kapitanem tego portu.  

W 1970 r. ukończył studia z zakresu ekonomiki transportu morskiego na Wydziale 

Transportu Morskiego WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, uzyskując dyplom 

magistra. W 1972 r., jako starszy oficer, pływał ze Szczecina do portów duńskich na statku 

„DziwoŜona”, czasowo pełniąc obowiązki kapitana statku. W latach 1984-1988 był radnym 

Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni. 

Za działalność słuŜbową, pracę zawodową i społeczną został odznaczony KrzyŜem 

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

medalem ZasłuŜonym na Polu Chwały oraz innymi odznaczeniami. W 1990 r. na wniosek 

władz Związku Byłych śołnierzy Zawodowych otrzymał awans na stopień komandora.  

W latach 1954-1957 i 1997-1999 publikował w „Przeglądzie Morskim” artykuły oraz 

wspomnienia ze swej słuŜby w Marynarce Wojennej przed wojną i w okresie 
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powojennym. Był inicjatorem powołania i aktywnym członkiem Stowarzyszenia Oficerów 

Marynarki Wojennej RP.  

 

W.P. 

Cześć jego pamięci 
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SUMMARIES  

 

 

LCDR Dariusz KOZŁOWSKI, MS 
Economic and military alliances in Europe and their impact on the maritime economy of 
Poland 
 

On the break of the 20th and 21st centuries two political processes of expanding to the 

East first the NATO then the EU took place which significantly affected the national 

economies of the countries that had joined in. One of those countries was Poland which had 

been the biggest partner of those organizations from among Central-Eastern Europe countries 

even before formally have joined them. 

 
 
CDR Krzysztof ZDONEK, MS 
Amphibious operations within the national and allied frame 
 

The article presents means for determining the key aspects of the modern Amphibious 

Operations accepted for national and allied publications. Amphibious operations are still an 

element of modern warfare. They are not always of such magnitude like known operations of 

that type from the World War II and the Korean War. At the present they are mainly 

amphibious attacks of small forces or evacuation operations. 

The article presents all currently used types of amphibious operations as well as their 

phases within national and allied frame. The differences are not significant but are also shown 

in the article. The process of carrying out those operations is very complex hence only the 

basic directions and general activities of amphibious operations are presented. 

 
 
LT Artur GRZ ĄDZIEL, MS 
Underwater obstructions hydrographic examination methodology 
 

Underwater obstructions examination using various hydrographic means is an 

important element of navigational-hydrographic support for mankind’s activities at sea. Sea 

charts inform every user of the sea where the hazardous objects (wrecks) are located and what 

is the minimum depth over them. That data must be determined with the highest possible 
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accuracy. The data is acquired through hydrographic survey, efficiency of which depends not 

only on measuring equipment used but also on the adopted working method.  

The author of the article presents the process of acquiring the hydrographic 

information on a wreck starting with the planning phase, through equipment calibration, data 

acquisition, and presentation of results. The used working method is only one of the solutions 

that were used during examination of certain wreck. At the same time we must remember that 

every hydrographic examination of underwater obstruction has a specific character which may 

require some modification of  working organization. 

 
 
Jarosław SIANKO, MA 
Methods for saving  archives 
 

It may happen to each of us that we have to save entrusted archive, office 

documentation, library or museum assortment, or own private collections or memorabilia. It is 

worth knowing, therefore, what are experiences in this field and how to acquire knowledge 

about proper action in critical situation. There are many examples, both in our country and 

abroad, of effective saving of collections in various critical situations. 

The author’s intention was to present to the individual collectors and professional  

archivists the subject of protecting and saving collections. The specialized knowledge in this 

field have developed rapidly in the recent years and therefore it is worthwhile to study it. 

 
 
CAPT Jerzy SZUFLITA, MS 
Selected aspects of dispensable ammunition treatment in the Polish Navy 
 

 As a result of restructurization and modernization of the Armed Forces, the Polish 

Navy has faced a problem of disposal of large amounts of obsolete or dispensable 

ammunition. The depots of the Ministry of Defense store already over 50 thousands tons of 

ammunition and other resources, and over 800 tons of liquid aviation fuel. Moreover the 

stocks quickly build up. The article presents some of ammunition disposal methods 

 
 
CDR Dr Ryszard SZYNOWSKI 
Divers and scuba divers training and their mission in the Polish Navy 
 

The article presents the history of the underwater tasks units in the Polish Navy. The 

special attention is given to the special operations divers, miners-divers and the training 
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center. Also presented are their possible missions in peacetime. In many countries those 

small, elite units play currently a key role, both in the preparation and initial execution phase 

of a military operation. The training and organization are confidential, and the equipment is 

produced with special care and undergos acute tests.  

 
 
Dr Mariusz KARDAS 
About „Military side’s remarks to work by Director Sokół, MA” 
 

The article refers to memories of the pre-war Commissary of the Polish Government 

Stefan Franciszek Sokół which were published in 1998, after many years of being just a 

handwritten script, in the form of diary “I lived of Gdynia”.  

During his work on the memories, Sokół had asked, with reference to the parts on 

defense of Gdynia in 1939, for remarks of Mjr. JóŜef Szerwiński who was, without a doubt an 

expert on the subject. He was the designer of the defense plans for Col. Stanisław Dąbek’s 

formation, hence as the expert he increased the creditability of information on the military 

operations contained in the diary.  

 
 
Lt. Col. Andrzej POLAK 
Coastal artillery and fortification construction in the coast defense system 

 
 The construction of coastal artillery was started in Poland right after the end of the 

World War II. However the first plan of coastal defense with artillery was not designed until 

1950. Basing on the plan, eleven coastal artillery batteries (later stationary) were placed along 

the coast. The batteries were grouped into squadrons and the whole force was commanded by 

Coastal Artillery Command. The armed forces reduction and the development of missile 

weapons resulted in changing the concept of coastal artillery use. The batteries were being 

gradually replaced with missiles launcher batteries. Those have been in use until 1977. The 

fortifications had a similar history. In 1952 strengthening of the coast with field fortifications 

system was ordered. Total eleven battalion size strong points were built. Similarly like the 

coastal artillery batteries, they haven’t survived the test of time, not being properly maintained 

they have gradually degraded. 

 
 
CAPT (ret.) Lucjan KURGAN, MS 
Capitulation of Hel – year 1945 
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 The author has composed a memory style description of his life with parents in Hel, 

where he lived through capitulation, war and liberation. He describes events that, probably, 

where never published before, and which were brutal – especially those from the times of 

liberation.  

 


