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STRESZCZENIE 

W artykule przedstawiono krytyczną analizę procesu dydaktycznego w zakresie sztuki 
operacyjnej marynarki wojennej prowadzonego w ciągu ostatniej dekady w Akademii Marynarki 
Wojennej. Określono obszary „uprawiania” sztuki operacyjnej marynarki wojennej i taktyki rodza-
jów sił morskich w procesie kształcenia kursowego oficerów. Przedstawiono propozycję nowego 
podejścia do nauczania sztuki operacyjnej marynarki wojennej oraz jej struktury i treści na po-
szczególnych kursach dokształceniowych oficerów morskich (uzależnionych od wyznaczenia na 
kolejne stanowisko służbowe na okręcie lub w sztabie oraz na kolejny stopień wojskowy). Zapro-
ponowano tryb wyjścia z kryzysu polskiej myśli operacyjnej oraz ściślejszą koordynację problema-
tyki opracowywanych norm obronnych i prowadzonych prac naukowo-badawczych. 

Słowa kluczowe:  
dydaktyka, sztuka operacyjna marynarki wojennej, taktyka rodzajów sił marynarki wojennej, program 
kształcenia, struktura programu kształcenia. 

***** 

W Marynarce Wojennej RP teoretyczne i praktyczne zagadnienia (problemy) 
sztuki operacyjnej marynarki wojennej „uprawiane” są przez następujące instytucje: 

⎯ część teoretyczna przez Akademię Marynarki Wojennej (Wydział Dowodzenia 
i Operacji Morskich); 

⎯ część praktyczna przez Dowództwo i Sztab MW, Centrum Operacji Morskich 
oraz dowództwa i sztaby związków taktycznych MW. 
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Dotychczasowa wiedza z zakresu sztuki operacyjnej marynarki wojennej 
gromadzona jest w różnej formie. Ma ona postać klasycznych opracowań teoretycz-
nych w pracach naukowych i rozprawach kwalifikacyjnych, referatach naukowych 
(podczas sympozjów i konferencji), w podręcznikach i skryptach akademickich oraz 
w specjalistycznych artykułach i publikacjach. Po zweryfikowaniu jej podczas ćwi-
czeń i treningów przekazywana jest jako zalecenia praktyczne, które stanowią pod-
stawową treść dokumentów doktrynalnych, regulaminów i instrukcji. 

Na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich AMW rozwijana jest (niestety 
w niepełnym zakresie) polska myśl operacyjno-taktyczna, której skala i zakres są 
adekwatne do ilościowo-jakościowego stanu polskich sił morskich.  

Aktualnie przedmiot „sztuka operacyjna marynarki wojennej” jest realizo-
wany w wymiarze 285 godzin lekcyjnych w skali roku (w tym 102 godziny wykładów 
i 183 godziny ćwiczeń) na stacjonarnych studiach podyplomowych (140 godzin), nie-
stacjonarnych studiach podyplomowych (30 godzin), kursach oficerów MW (55 go-
dzin) oraz podczas ćwiczenia akademickiego w AON (60 godzin).  

Kadra WDiOM często stanowiła trzon grup omówienia w narodowych ćwi-
czeniach operacyjno-taktycznych MW, podczas których pozyskiwano (identyfiko-
wano) i weryfikowano nowe fakty (naukowe) w zakresie przerabianych zagadnień 
operacyjno-taktycznych. Wnikliwa obserwacja i systematyczna analiza faktycznie 
prowadzonych działań podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych, treningów sztabo-
wych i ćwiczeń z wojskami pozwalały doskonalić procesy kierowania działaniami 
operacyjnymi i weryfikować przyjęte kierunki przygotowań naszych sił morskich. 
Ponadto skarbnicą nowych praktycznych doświadczeń, podlegających teoretycznym 
opracowaniom, były okręty (grupy) i samoloty lotnictwa MW biorące corocznie 
udział w różnego rodzaju operacjach (m.in. „Active Endeavour” — operacja antyter-
rorystyczna), międzynarodowych ćwiczeniach morskich („Baltops”, „Open Spirit”, 
„Baltic Porpoise” itp.) oraz działaniach stałych zespołów NATO i Unii Europejskiej 
(SNMG-1 — sił uderzeniowych i SNMCMG-1 — sił OPM). 

Powyższe przedsięwzięcia zawsze poprzedzały wielostronne konferencje  
i narady, wymiany grup oficerów (praktyków ze związków taktycznych MW i COM) 
oraz wzajemne wizyty lub ćwiczenia przygotowawcze okrętów, śmigłowców i samo-
lotów. Podczas nich uzgadniano procedury i zasady użycia wydzielonych sił (okrę-
tów i samolotów) w poszczególnych epizodach praktycznego szkolenia operacyjno- 
-taktycznego. Po ich zakończeniu otrzymywano sprawozdania (od wykonawców), 
oceny i rekomendacje (od organizatorów przedsięwzięcia) oraz niekiedy krytyczne 
uwagi o niedociągnięciach (podlegające natychmiastowej likwidacji) i konieczności 
uzupełnienia zauważonych braków. Całość materiału dokumentacyjnego z udziału 
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w ćwiczeniach stanowiła fundament do wypracowania wniosków natury operacyjnej 
oraz praktycznych zaleceń w zakresie usuwania zauważonych braków zdolności 
technicznych naszych sił morskich. W ten sposób zapewniano weryfikację założeń 
teoretycznych w praktycznym działaniu wydzielanych sił. 

Przedstawiona tu skromna liczba godzin dydaktycznych przeznaczonych na 
sztukę operacyjną MW dokumentuje jednoznacznie panujący regres (lub niełaskę!) 
w jej „uprawianiu” podczas wieloletniego procesu kształcenia oficerów morskich. 
Na wszystkich kursach kwalifikacyjnych dla oficerów morskich jest tylko 55 godzin 
lekcyjnych na sztukę operacyjną MW. To sytuacja wymuszona — przez bezmyślne 
przeładowanie programów kursów kwalifikacyjnych (dokształceniowych) różnego 
rodzaju „michałkami” kosztem podstawowej wiedzy wojskowej (taktyki, sztuki 
operacyjnej, strategii). 

W miarę zdobywania kolejnych stopni wojskowych oraz wyższych stano-
wisk służbowych naturalnym zjawiskiem jest rozszerzający się systematycznie zakres 
potrzebnej wiedzy, spowodowany przejściem od codziennych problemów taktycznych 
(stanowiska okrętowe) do nowych problemów operacyjnych (stanowiska sztabowe). 
Właśnie ten proces przejścia z jednej strony wyraża konieczność „uprawiania” sztuki 
operacyjnej MW przez oficerów marynarki wojennej, z drugiej zaś wyznacza zakres 
i skalę potrzebnego kształcenia kursowego. Obszary „uprawiania” morskiej nauki 
wojennej w funkcji stopnia wojskowego i pełnionej funkcji (stanowiska służbowego 
na okręcie lub w sztabie) przedstawiono w tabeli 1. 
 Analiza zawartych w niej danych pozwala stwierdzić, że podstawowym ob-
szarem wiedzy dla pierwszego i drugiego stopnia oficerskiego (w zakresie stanowisk 
okrętowych dowódca działu okrętowego lub zastępca dowódcy okrętu) jest taktyka 
rodzajów sił marynarki wojennej. Jest to zgodne z programem wojskowych studiów 
akademickich AMW. Jednak w miarę zdobywania kolejnych stopni wojskowych (od 
kapitana marynarki wojennej do komandora porucznika) i pozostawania na stanowisku 
okrętowym (zdo i do) niezbędnym obszarem wiedzy pozostaje taktyka (jako domi-
nanta), a istotnym jej uzupełnieniem jest sztuka operacyjna MW. Wszak dowódca 
(„pierwszy po Bogu”) i jego zastępca powinni mieć większy intelektualny horyzont, 
wychodzący poza problemy taktyczne. Udział okrętu w międzynarodowych zespo-
łach czy też w ćwiczeniach sojuszniczych obliguje do znajomości zagadnień i pro-
blemów operacyjnych nie tylko w ujęciu narodowym, ale i w zakresie ich sojuszniczej 
stosowalności. Ze stanowisk tych, w większości przypadków, rekrutują się następnie 
oficerowie sztabowi, zarówno w dywizjonie, jak i we flotylli. Ich przejście powoduje, 
że dominującym obszarem wiedzy na nowym stanowisku służbowym (sztabowym) 
staje się sztuka operacyjna MW, a jej dopełnieniem — taktyka rodzajów sił MW. 
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Tabela 1. Obszary „uprawiania” morskiej nauki wojennej w funkcji stopnia wojskowego  
i pełnionej funkcji (na okręcie lub w sztabie) 

Funkcja Na okręcie W sztabie 

stopień 
wojskowy 

dowódca 
działu 

okrętowego 
zdo do 

oficer  
sztabu 

dywizjonu 

oficer  
sztabu  

ZT MW 

oficer  
sztabu MW 

ppor. mar. T T – – – – 

por. mar. T T – – – – 

kpt. mar. – T/SO T/SO SO/T SO/T SO 

kmdr ppor. – T/SO T/SO SO/T SO/T SO 

kmdr por. – – T/SO SO/T SO/T SO 

kmdr – – – – SO SO 

admirał – – – – SO/ST SO/ST 

T — taktyka rodzajów sił MW 
SO — sztuka operacyjna MW 
ST — strategia SZ 

kreskowanie poziome — obszar taktyki rodzajów sił MW 
kreskowanie pionowe — obszar taktyki i sztuki operacyjnej MW 
kreskowanie ukośne — obszar sztuki operacyjnej MW i taktyki 
kreskowanie w kratę — obszar sztuki operacyjnej MW 
kolor szary — obszar sztuki operacyjnej MW i strategii SZ 

Uwaga 
po lewej stronie ukośnika — dominująca dziedzina wiedzy (60–70%) 
po prawej stronie ukośnika — uzupełniająca dziedzina wiedzy (40–30%) 
 
 Kolejny awans (do stopnia komandora) umożliwia albo pozostanie na wysokim 
stanowisku w sztabie ZT MW, albo przejście do Sztabu MW. Oba te przypadki powo-
dują, że sztuka operacyjna MW staje się dominującym obszarem wiedzy dla tych oficerów, 
którzy obejmują nowe stanowiska sztabowe. Przejście do Sztabu MW jest możliwe 
również w niższych stopniach wojskowych (od komandora podporucznika włącznie). 
Nieliczni (admirałowie) jako dowódcy flotyll czy też wyżsi oficerowie Dowództwa MW 
będą uprawiali na co dzień sztukę operacyjną MW, a podczas obronnej operacji 
strategicznej — strategię SZ (w zakresie udziału sił morskich w operacji szczebla 
strategicznego). 
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 Z przedstawionej tabeli wynika, że na rozpatrywane 22 obszary sztuka ope-
racyjna MW znajduje się w 18 z nich, co stanowi około 82% (jako wiedza dominu-
jąca 59%, a jako uzupełniająca 23%). Taktyka rodzajów sił MW funkcjonuje w 15 
obszarach, co stanowi 68% (jako wiedza dominująca 41%, a jako uzupełniająca 
27%). Obszar „uprawiania” strategii SZ w MW RP stanowi nieco ponad 9%. Z ana-
lizy tej można wyciągnąć wniosek, że s z t u k a  o p e r a c y j n a  m a r y n a r k i  
w o j e n n e j  s t a n o w i  n a j w y ż s z y  p o z i o m  i n t e l e k t u a l n e g o  r o z -
w o j u  ( k s z t a ł c e n i a )  s t a r s z y c h  o f i c e r ó w  m a r y n a r k i  w o j e n n e j . 
Ponadto zebrane dane umożliwiają określenie skali i zakresu kształcenia kursowego 
w przedmiocie morskiej sztuki wojennej oraz pozwalają prawidłowo wyznaczyć 
proporcje pomiędzy jej składowymi na poszczególnych kursach. Jest to bezcenny 
materiał analityczny dla organizatorów tego szkolenia (Szefostwa Szkolenia MW; 
pionu szkolenia AMW; pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Dowodze-
nia i Operacji Morskich). 
 Należy przyjąć, że w programie wojskowych studiów akademickich nie 
powinno być sztuki operacyjnej MW, a jego podstawę winny stanowić poszczególne 
taktyki rodzajów sił marynarki wojennej, które są niezbędne do pełnienia służby 
okrętowej (oficer wachtowy-specjalista). W celu określenia podstawowych części 
składowych programów kształcenia na poszczególnych kursach oficerskich cały 
proces kształcenia podzielono na pięć obszarów, w których określono przedmiot 
dominujący i uzupełniający, a mianowicie: 

⎯ taktyki rodzajów sił MW; 
⎯ taktyki rodzajów sił MW/sztuki operacyjnej MW; 
⎯ sztuki operacyjnej MW/taktyki rodzajów sił MW; 
⎯ sztuki operacyjnej MW; 
⎯ sztuki operacyjnej/strategii. 

Na pierwszym miejscu danego obszaru pokazano dominującą dziedzinę wiedzy 
(60–70% treści programu), na drugim dziedzinę uzupełniającą (40–30%). 

Zakres niezbędnej wiedzy na kursach z p i e r w s z e g o  o b s z a r u  powi-
nien obejmować: 

⎯ taktykę ogólną; 
⎯ szczegółowe taktyki rodzajów sił marynarki wojennej; 
⎯ zasady prowadzenia działań innych niż wojna; 
⎯ zasady prowadzenia działań poniżej progu wojny. 
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 Na kursach z o b s z a r u  d r u g i e g o  należy doskonalić taktykę rodzajów 
sił MW oraz procedury prowadzenia działań pokojowych przez komponent morski  
z jednoczesnym zapoznawaniem szkolonych z: 

⎯ podstawami ogólnymi sztuki operacyjnej; 
⎯ teorią przygotowania i prowadzenia samodzielnych operacji morskich; 
⎯ teorią przygotowania i prowadzenia systematycznych działań bojowych. 

 W t r z e c i m  o b s z a r z e  (stricte sztabowym) należy zapoznać szkolonych z: 

⎯ teorią przygotowania i prowadzenia operacji połączonych (w zakresie udziału 
sił morskich); 

⎯ praktyczną stroną sztuki operacyjnej MW; 
⎯ przygotowaniem działań operacyjnych (planowanie, organizowanie, kontrola, 

przygotowanie rejonu działań); 
⎯ prowadzeniem działań operacyjnych; 
⎯ korektą planów działań operacyjnych; 
⎯ zakończeniem działań operacyjnych; 
⎯ nowinkami w zakresie taktyki rodzajów sił morskich. 

 Na kursach z czwartego obszaru szkolony powinien otrzymać gruntowna 
fachową wiedzę dotyczącą praktycznej strony sztuki operacyjnej MW, w tym 
opanować racjonalne schematy postępowania i wzory (wzorce) dokumentów  
(z umiejętnością ich praktycznego samodzielnego wykonania) przekazane pod-
czas faktycznego ćwiczenia dowódczo-sztabowego na temat wybranej samodziel-
nej operacji morskiej (lub wybranej operacji połączonej). Kształcenie oficerów 
morskich w tym obszarze powinno stanowić apogeum (ukoronowanie) ich rozwo-
ju intelektualnego w zakresie morskiej sztuki wojennej i dlatego powinno być 
prowadzone w AMW. 
 Kursy „generalsko-admiralskie”, tj. studium polityki obronnej, stanowią 
istotę p i ą t e g o  o b s z a r u , który znajduje się już poza zasięgiem AMW i jest 
realizowany w AON lub za granicą. Na kształt i treści ich programów nie mamy 
wpływu. Dominującym przedmiotem powinna być na nich sztuka operacyjna 
rozpatrywana na tle operacji połączonej oraz udział poszczególnych rodzajów sił 
zbrojnych (komponentów) w strategicznej operacji obronnej. Propozycje szkole-
nia kursowego w AMW w zakresie morskiej sztuki wojennej przedstawiono na 
schemacie 1. 
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  — sprawdzian (repetytorium) 

  — taktyka rodzajów sił MW 

  — sztuka operacyjna MW   

  — np. studium planowania obronnego 
 

Schemat 1. Propozycja szkolenia kursowego w AMW w zakresie morskiej sztuki wojennej 
(z procentowym podziałem pomiędzy taktyką rodzajów MW a sztuką operacyjną MW) 

 
 Propozycja szkolenia kursowego wraz z obszarami „uprawiania” morskiej 
sztuki wojennej stanowią założenia nowej koncepcji kształcenia oficerów MW w za-
kresie operacyjno-taktycznym. Powinna ona zawierać następujące rodzaje kursów: 

⎯ predestynujące na kolejne stopnie wojskowe: 

• podporucznika marynarki, 
• porucznika marynarki, 
• kapitana marynarki, 
• komandora podporucznika, 
• komandora porucznika, 
• komandora (istnieje potrzeba realizacji tego kursu w ramach kształcenia w AMW); 
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⎯ przygotowujące do pełnienia obowiązków na nowym stanowisku służbowym: 
okrętowym 
• dowódcy działu okrętowego (oficera wachtowego), 
• zastępcy dowódcy okrętu, 
• dowódcy okrętu; 
sztabowym 
• oficera sztabu dywizjonu, 
• oficera sztabu flotylli (ZT MW), 
• oficera Sztabu MW (dowództwa MW). 

 Każdy z planowanych kursów powinien mieć jednolitą strukturę programu, 
w której należałoby przewidzieć: 

⎯ sprawdzian z wiadomości i repetytorium (ok. 10% czasu trwania kursu); 
⎯ dominującą dziedzinę wiedzy adekwatną do danego obszaru (ok. 60–70%); 
⎯ uzupełniającą dziedzinę wiedzy (ok. 40–30%). 

 Czas trwania sprawdzenia poziomu wiedzy na początku szkolenia i związane 
z jego rezultatem repetytorium jest częścią składową czasu przeznaczonego na do-
minującą dziedzinę wiedzy. Sprawdzian ma służyć określeniu stanu wiedzy z danej 
dziedziny (na początku kursu), korekcie przygotowanych programów kursu (wykła-
dowca prowadzący) i ugruntowania aparatu pojęciowo-terminologicznego. 
 Każdy program kursu powinien przewidywać podział przekazywanej wie-
dzy na dwie grupy: 

⎯ o b l i g a t o r y j n ą  (dla wszystkich kształconych), np. dla pierwszego obszaru: 
• taktyka ogólna, 
• zasady prowadzenia działań innych niż wojna, 
• zasady prowadzenia działań poniżej progu wojny; 

⎯ f a k u l t a t y w n ą  (do wyboru przez kształconego), np. dla pierwszego obszaru: 
• taktyka danego rodzaju sił MW (klasy okrętów). 

 Propozycja szkolenia kursowego bazuje na tzw. „obszarze zerowym”, który 
obejmuje okres kształcenia przyszłego oficera w AMW, podczas którego uzyskuje 
on podstawowe obszary wiedzy specjalistycznej (morskiej) i ogólnej. Predestynują 
one absolwenta AMW do zajęcia okrętowego stanowiska oficera wachtowego i do-
wódcy działu okrętowego (patrz tabela 1. i schemat 1.). 
 Kolejnym kursem („obszaru pierwszego”) powinni być objęci oficerowie  
w stopniu podporucznika mar. i porucznika mar. pełniący służbę na stanowiskach 
dowódcy działu okrętowego i zastępcy dowódcy okrętu.  
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W kursie oficerskim („drugiego obszaru”) powinni uczestniczyć specjaliści 
morscy w stopniu kapitana mar., komandora podporucznika i komandora porucznika, 
którzy będą zajmować wyższe stanowiska okrętowe — zastępcy i dowódcy okrętu.  

Oba te obszary obejmują z jednej strony wszystkie stanowiska okrętowe, z dru-
giej zaś pięć kolejnych stopni wojskowych (od ppor. mar. do kmdr. por.). 
 Następny obszar kształcenia („trzeci”) jest już typowym kursem „sztabowym”, 
który powinien przygotować oficerów (w stopniu kapitana mar., komandora podpo-
rucznika i komandora porucznika) do pełnienia funkcji sztabowych w różnych sztabach 
(dywizjonu, flotylli). Dominującą dziedziną wiedzy na tym kursie powinna być sztuka 
operacyjna marynarki wojennej, a uzupełniającą — taktyki rodzajów sił morskich. 
 Treści kursu „czwartego obszaru” przeznaczone są dla kandydatów do stop-
nia komandora, zajmujących wyższe stanowiska w sztabie flotylli lub Sztabie MW, 
a także oficerów od komandora podporucznika do komandora pełniących służbę  
w Sztabie MW. Na kursie powinni oni zgłębić wiedzę praktyczną w zakresie zasto-
sowania sztuki operacyjnej marynarki wojennej oraz opanować proces tworzenia 
dokumentów operacyjnych (dyrektyw, rozkazów, zarządzeń, komunikatów itp.),  
a także posiąść umiejętność prowadzenia szacunków operacyjnych. Kurs ten (do 
stopnia kmdr.) jest dotychczas realizowany w Akademii Obrony Narodowej, jednak 
specyficzny profil przygotowania oficerów do pracy w sztabach morskich wskazuje, 
że powinien odbywać się w Akademii Marynarki Wojennej (na Wydziale Dowo-
dzenia i Operacji Morskich).  
 Ostatni obszar kształcenia („piąty”) obejmuje nielicznych oficerów, którzy 
wytypowani są do zajęcia stanowisk admiralskich (na szczeblu flotylli, w dowódz-
twie MW, w Sztabie Generalnym WP i innych instytucjach centralnych). Realizo-
wany jest zazwyczaj w AON i na wyższych kursach w uczelniach zagranicznych. 
Jego treści kształcenia programowego są poza naszymi kompetencjami. 

Dotychczasowe rozważania dotyczą drogi rozwojowej absolwentów AMW, 
którzy po ukończeniu studiów są kierowani na swoje pierwsze stanowisko służbowe 
na okręcie — dowódcy działu okrętowego. Pełnią oni równocześnie funkcję oficera 
wachtowego. Jednak na ten sam okręt trafiają absolwenci innych uczelni (np. WAT), 
prezentujący wąskie (lecz niezbędne) specjalności okrętowe, które nie uprawniają 
ich do pełnienia funkcji oficera wachtowego (tworzą oni tym samym „balast”, któ-
rego nie można wyrzucić ani praktycznie wykorzystać!). Wprawdzie ten problem 
nie wchodzi w zakres rozpatrywanego zakresu przedmiotowego niniejszego artykułu, 
jednak ze względu na jego ważność ma on tu charakter sygnałowy. Ich również 
należałoby objąć procesem dokształcenia w zakresie morskiej sztuki wojennej na 
tzw. k u r s i e  a d a p t a c y j n y m . 

Na kursy do AMW kierowani są przeważnie oficerowie morscy, których 
warunki służby dyktują im skrajne potrzeby. Powstały jakby dwie grupy oficerów 
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(pierwsza z jednostek wydzielonych do działań sojuszniczych, druga z jednostek, 
które de facto przeznaczone zostały do kasacji), którzy trafiają na ten sam kurs z tym 
samym programem nauczania i skrajnie odmiennymi potrzebami w zakresie wiedzy. 
W rzeczywistości żadna z grup nie może być w pełni zadowolona. Kurs wywołuje 
albo niedosyt, albo niechęć przyswajania (ze względu na niską praktyczną przydat-
ność w miejscu pełnienia służby). 

W celu racjonalnego zaprogramowania nauczania sztuki operacyjnej marynarki 
wojennej należy znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Czy w procesie dydak-
tycznym należy uwzględniać fakt zróżnicowania zapotrzebowania na wiedzę przez 
oficerów? Jakie konsekwencje wywołują one w procesie organizacji dydaktyki tego 
przedmiotu? Jak racjonalnie rozwiązać tę kwestię z pożytkiem dla szkolonych? We-
dług opinii nauczycieli akademickich odpowiedź powinna być syntetyczna (wspólna 
dla wszystkich postawionych pytań). 
 Wychodząc z interesu szkolonego, który dzisiaj służy na okręcie drugiej 
kategorii, a jutro może służyć w składzie sił pierwszej kategorii, wydaje się, że ra-
cjonalne rozwiązanie nie powinno uwzględniać „chwilowego” (przed kursem) zapo-
trzebowania na różne zakresy wiedzy szkolonych. Zdobywana wiedza ma być 
uniwersalna i odpowiednio spożytkowana przez szkolonych na przyszłych stanowi-
skach służbowych (zarówno na okręcie, jak i na stanowiskach sztabowych) oraz 
powinna stanowić programową bazę wyjściową (fundament) dla ich uczestnictwa  
w przyszłych kursach (specjalistycznych i na wyższy stopień wojskowy). 
 Zaprezentowane podejście pragmatyczne ma szczególne znaczenie w aspek-
cie zapewnienia ciągłości permanentnego kształcenia oficerów morskich w zakresie 
morskiej sztuki wojennej, zwłaszcza jej dwóch części składowych — taktyki rodzajów 
sił morskich i sztuki operacyjnej MW. Pozytywną konsekwencją dydaktyczną przyję-
cia takiego podejścia będzie objęcie szkolonej kadry oficerskiej pełnym zakresem 
wiedzy — morskiej sztuki wojennej, stanowiącej dla nich najwyższy pułap rozwoju 
intelektualnego w ramach zdobywanej wiedzy wojskowej (wiedzy operacyjnej). 
 Na zakończenie rozważań należałoby zwrócić uwagę na rozwój polskiej 
myśli wojenno-morskiej, która na obecnym etapie charakteryzuje się wieloletnim 
regresem. Ustabilizował się on w rezultacie braku zapotrzebowania na tę dziedzinę 
wiedzy, zarówno ze strony Marynarki Wojennej RP (morskiego państwa europej-
skiego średniej wielkości), jak i AMW. 

Niewątpliwy wpływ na „zapaść” wiedzy wojskowej (wiedzy taktycznej i ope-
racyjnej) w Marynarce Wojennej RP i AMW miała wieloletnia walka (z MON i Szta-
bem Generalnym WP) o przetrwanie i funkcjonowanie obu instytucji. Końcowej 
marginalizacji wiedzy operacyjnej i taktycznej dokonało przejście uczelni z typo-
wo wojskowej na cywilno-wojskową. W ten sposób zagubiono cel kształcenia 
oficerów marynarki, dla których sztuka operacyjna marynarki wojennej powinna 
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być ukoronowaniem procesu podnoszenia kwalifikacji osobistych. Myślę, że nie 
każdy z decydentów i szkolonych miał świadomość tego celu! 
 Jak widać, miniony czas w MW RP był przeznaczony na „wynajdywanie” 
wszelkiego rodzaju argumentacji, aby morski rodzaj sił zbrojnych i jedyna jego pla-
cówka naukowo-badawcza typu akademickiego mogły mieć zapewnione jutro. Nie 
był to jednak czas przeznaczony na rozwój polskiej myśli wojenno-morskiej, lecz 
okres walki o przetrwanie. I nie jest to próba usprawiedliwienia faktu zaniżenia pozio-
mu wiedzy operacyjnej w MW (AMW), lecz rzetelne spojrzenie na wykreowaną przez 
życie obiektywną rzeczywistość. Jakie więc może być jutro tej dziedziny wiedzy? 

Uwzględniając polityczną konieczność przejścia na wzorce i procedury „za-
chodnie”, mówienie o polskiej sztuce operacyjnej marynarki wojennej wydaje się 
nieuprawnione. Nie wnosimy od siebie do tej wiedzy nic nowego. Właściwsze jest 
więc mówienie o adaptacji „zachodniej” sztuki operacyjnej marynarki wojennej do 
warunków polskich. Ten proces ma już częściowo miejsce i wyraża się opracowy-
waniem różnorodnych norm obronnych. Wykonują je z zasady spontanicznie wyło-
nione zespoły autorskie, które w oparciu o dokumenty sojusznicze („zachodnie”) 
opracowują wybrany temat. Jest to chwalebne, lecz nikt nad tą tematyką nie panuje. 
W związku z tym nie stanowią one spójnego systemu dokumentów normatywnych, 
niezbędnych na szczeblu taktycznym czy operacyjnym. Również problematyka prac 
naukowo-badawczych jest raczej dziełem odpowiednio dobranego zespołu autor-
skiego niż koniecznością ich realizacji wynikającej z potrzeb operacyjnych (zapo-
trzebowania ze strony instytucji sił morskich). Liczba prowadzonych prac naukowo- 
-badawczych w wymiarze rocznym też nie jest zadowalająca (od jednej do dwóch),  
a ich problematyka zazwyczaj nie jest czysto operacyjna (operacyjno-taktyczna). 
Wskazana jest zatem ingerencja decydentów w zakresie usystematyzowania proble-
matyki (tematyki) opracowywanych norm obronnych i prowadzonych prac naukowo- 
-badawczych w celu stworzenia systemów (ciągów) problemowych wykładanych 
dziedzin wiedzy (adekwatnych do potrzeb dydaktyki i potrzeb służbowych). 

Oddzielną kwestię stanowią oficerowie-wykładowcy, którzy ze względu na 
swoje przygotowanie (czy też dotychczasowy długoletni przebieg służby) posiadają 
odpowiednie predyspozycje (i wiedzę!) do uprawiania morskiej sztuki wojennej. 
Zgodnie z opinią (szefa katedry) powyższą dziedzinę wiedzy na Wydziale Dowo-
dzenia i Operacji Morskich realizuje dziesięciu pracowników dydaktycznych (w tym 
dwóch profesorów; czterech operatorów i czterech taktyków). Zapewne jest to nie-
wielka liczba kadry dydaktycznej, która w miarę potrzeb powinna być uzupełniana 
przez emerytowaną admiralicję (wchodzącą w skład tzw. „rajskiej grupy”), a także 
przez obecnych (lub byłych) szefów zarządów Sztabu MW. 

W konkluzji przeprowadzonej analizy można wskazać zakres niezbędnych 
czynności usprawniających, a mianowicie: 
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⎯ opracowanie nowej spójnej koncepcji „uprawiania” morskiej sztuki wojennej 
(taktyki i sztuki operacyjnej marynarki wojennej) w AMW (podczas programu 
studiów akademickich i kolejnych kursów); 

⎯ uświadomienie szkolonym (zarówno okrętowcom, jak i przyszłym sztabowcom) 
celu ich kształcenia, jakim jest opanowanie teorii i praktyki sztuki operacyjnej 
marynarki wojennej (stanowiącej najwyższy pułap rozwoju intelektualnego  
w zakresie wiedzy wojskowej); 

⎯ skorelowanie tematyczne (problemowe) procesu opracowywania norm obron-
nych (wynikających z potrzeb służbowych lub dydaktycznych), które utworzą 
pożądane ciągi problemowe; 

⎯ zwiększenie liczby prowadzonych prac naukowo-badawczych w zakresie sztu-
ki operacyjnej marynarki wojennej (według zapotrzebowania Dowództwa Ma-
rynarki Wojennej lub jako własne prace statutowe);  

⎯ posiłkowanie się „oficerami po przejściach” (admiralicja, szefowie zarządów Szta-
bu MW) podczas opracowań cząstkowych problemów operacyjnych lub wybranych 
części prac naukowo-badawczych i niwelowanie w ten sposób braków personelu 
dydaktycznego niezbędnego do realizowania nowej koncepcji „uprawiania” sztuki 
operacyjnej marynarki wojennej (o rozszerzonej formule i wzbogaconym programie). 
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