
kmdr por. Adam SOBKÓW - Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 

34 LATA ORP „KOPERNIK” W SŁUŻBIE POD BIAŁO-CZERWONĄ 

BANDERĄ 

 

 

Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne działań każdej marynarki 

wojennej spoczywa na służbie hydrograficznej. W Polsce znaczny ciężar tych zadań 

realizują Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej wspólnie z Dywizjonem 

Zabezpieczenia Hydrograficznego. Przez wiele lat jednostką flagową dywizjonu był 

ORP „Kopernik”, który wykonywał zadania na rzecz MW RP i gospodarki 

narodowej.  
 

 W drugiej połowie lat 50-tych i w latach 60-tych Centralne Biuro Konstrukcji 

Okrętowych nr 2 w Gdańsku opracowało szereg projektów okrętów hydrograficznych 
i oceanograficznych dla Marynarki Wojennej ZSRR. Ich budowy podjęła się Stocznia 

Szczecińska i Stocznia Północna w Gdańsku. W Stoczni Północnej budowano okręty 

hydrograficzne przeznaczone na morza zamknięte i rejony przybrzeżne oraz okręty 

hydrograficzne o nieograniczonym rejonie pływania. Pierwszą serię jednostek 
o nieograniczonym rejonie pływania Stocznia Północna zbudowała w latach 1962-65. Było 

to 16 okrętów hydrograficznych projektu „860” dla MW ZSRR. Rozwinięciem tego 

projektu była jednostka opracowana przez CBKO nr 2 w Gdańsku oznaczona numerem 



„861” (wg klasyfikacji NATO projekt „Moma”). Głównym konstruktorem był mgr inż. 

Mieczysław Wyrostkiewicz. W latach 1967-76 zbudowano w Gdańsku łącznie 32 takie 

okręty. Spośród nich jeden dostarczono Jugosławii, jeden Bułgarii, jeden Polskiej MW 
(ORP „Kopernik”), a pozostałe 29 MW ZSRR. ORP „Kopernik” ze względu na 

wzrastające potrzeby hydrograficzne zastąpił wysłużony okręt hydrograficzny ORP 

„Bałtyk”, który został przesunięty do wykonywania zadań rozpoznawczych. Po wycofaniu 
ze służby ORP „Kompas” pozostał on na 11 lat jedynym polskim okrętem 

hydrograficznym. Był w MW pierwszym dużym okrętem hydrograficznym, wyposażonym 

w nowoczesny sprzęt hydrograficzny, laboratoria hydrograficzne, urządzenia 

klimatyzacyjne, nie spotykane wówczas we flocie. Po raz pierwszy wszedł do Portu 
Wojennego w Gdyni 08.02.1971 r. Na dowódcę okrętu został wyznaczony kmdr por. 

Franciszek Wróbel. Banderę MW na okręcie podniesiono 20.02.1971 r. Matką Chrzestną 

została Pani Jadwiga Szczerkowska. 
 

Tab.1  Dowódcy ORP „Kopernik” 

Dowódca Lata 

kmdr por. Franciszek Wróbel 1971-1986 

kmdr por. Mariusz Kalinowski 1986-1998 

kmdr ppor. Wojciech Sowa 1998-2003 

kmdr ppor. Adam Sobków 2003-2005 

 

 ORP „Kopernik” był okrętem dwuśrubowym, jednopokładowym 
z międzypokładem, dziobówką  i nadbudówkami, z nachyloną dziobnicą, z rufą 

krążowniczą. Napęd stanowiły dwa silniki spalinowe wysokoprężne dwusuwowe 

niedoładowane nawrotne typu 6TD-48, każdy o mocy 1800 KM. Okręt wyposażony był w 

dwie śruby z mechanizmem skoku umożliwiającym rozwijanie prędkości od 0 do 17,6 
węzłów. Właściwości morskie zapewniały możliwość nieograniczonego pływania 

w dowolnym akwenie oraz pływanie w krze lodowej za lodołamaczem.  

Okręt przeznaczony był do wykonywania prac hydrograficznych, geofizycznych 
i oceanograficznych na otwartych i zamkniętych morzach, a mianowicie: 

 do przeprowadzania morskich pomiarów batymetrycznych, trałowań hydrograficznych 

i hydroakustycznych oraz pomiarów hydrologicznych i meteorologicznych; 

 do badań geofizycznych na morzu; 

 do stawiania i zdejmowania pływającego oznakowania nawigacyjnego oraz 

pływających stacji oceanograficznych. 
Do podnoszenia i stawiania pław przewidziano specjalny obrotowy dźwig pokładowy, 

usytuowany na pokładzie głównym, został  on zdemontowany w 1975 r.  

Na pokładzie łodziowym ustawiono dwa kutry pomiarowe projektu „726K” zbudowane 

w stoczni „Ustka”, przeznaczone do wykonywania pomiarów hydrograficznych. Kadłuby 
kutrów wykonano z laminatu poliestrowo-szklanego.  

Na okręcie znajdowało się laboratorium hydrologiczno-chemiczne oraz hydrograficzne. 

 



 
Rys.1  ORP „Kopernik”- sylwetka okrętu przed modernizacją. 

 
 Pierwszym rejsem ORP „Kopernik” (10.07-21.08.1971 r.) był rejs z podchorążymi 

Wydziały Dowódczego i Technicznego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej na Morze 

Czarne do Sewastopola, gdzie reprezentował MW w czasie obchodów święta Floty 

Czarnomorskiej ZSRR. Korzystając z okazji pobytu na Morzu Czarnym odwiedził 
bułgarski port – Warnę i rumuński – Konstancę. Ogółem okręt w czasie rejsu przebył 

9,5 tys. mil morskich.  04.11.1971 r. okręt poszedł w kolejny rejs nawigacyjno-

szkoleniowy na Atlantyk z oficerami MW w rejon wyspy Madera, mający na celu 
doskonalenie umiejętności z zakresu pełnienia wachty nawigacyjnej w różnych warunkach 

meteorologicznych. W ciągu roku okręt przebył 20 tys. mil morskich. 

W styczniu, lutym i grudniu 1972 r. okręt odbył rejsy z pracownikami Państwowego 

Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego Oddziału Morskiego w Gdyni celem 
przeprowadzenia badań hydrochemicznych i hydrologicznych Morza Bałtyckiego 

w ramach prac zleconych przez Międzynarodową Radę Badań Morza. W okresie od maja 

do sierpnia prowadzono pomiary sondażowe południowej części Bałtyku w strefie 
polskiego wybrzeża. Prace te były niezbędne dla uaktualnienia map morskich. W dniach 

02-18.11.1972 r. okręt odbył swój drugi rejs nawigacyjno-szkoleniowy z oficerami MW 

w rejon wysp Kanaryjskich. 
W styczniu, maju i październiku 1973 r. ORP „Kopernik” odbył rejsy oceanograficzne 

z pracownikami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mające na celu wykonanie 

badań hydrometeorologicznych Morza Bałtyckiego. W dniach 26.05-28.05.1973 r. ORP 

„Kopernik” wraz z ORP „Warszawa” wizytował Marynarkę Wojenną Francji w porcie 
Le Havre oraz złożył wizytę kurtuazyjną w jugosłowiańskim porcie Split.  W 1973 r. 

zakończono i opracowano sondaż szelfu wybrzeża polskiego.  



W 1974 r. kontynuowano badania hydrometeorologiczne Morza Bałtyckiego. W czerwcu 

odbył się rejs kończący prace badawcze wspólnie z pracownikami IMiGW. W lipcu 

i sierpniu odbyły się rejsy nawigacyjno-szkoleniowe ze słuchaczami WSMW. Pierwszy 
z nich do portu Murmańsk, w drodze do którego po raz pierwszy przekroczono północne 

koło polarne, natomiast drugi do portu Casablanca w Maroko. We wrześniu okręt 

przeszedł do Gdyńskiej Stoczni Remontowej, gdzie rozpoczęto prace adaptacyjne do 
wykonywania zadań geofizycznych. Prace adaptacyjne zakończono w roku następnym 

w Sandefiord w Norwegii. Okręt został wyposażony w nowoczesną aparaturę oraz 

urządzenia, przekazane przez resort górnictwa do badań geologicznych dna morskiego. 

W części rufowej zamontowano windę hydrauliczną „LEWAN” służącą do wypuszczania 
i wybierania kabla geofizycznego „streamer” wyposażonego w hydrofory, którego długość 

wynosiła 2800 m. W pomieszczeniu ładowni zamontowano nowoczesne zespoły 

sprężarkowe (dwa zespoły niskiego ciśnienia oraz jeden zespół wysokiego ciśnienia), które 
były przeznaczone do zabezpieczenia sprężonego powietrza dla wywołania podwodnych 

wybuchów. W części rufowej na pokładzie łodziowym zainstalowano dwa żurawie 

hydrauliczne „HIAB 950/3” do podnoszenia i opuszczania ram geofizycznych, 

wyposażonych w działka powietrzne do wytwarzania fali sejsmicznej. Do holowania ram 
geofizycznych służyły żurawiki wychylne oraz wciągarki hydrauliczno-linowe. Ponadto na 

pokładzie łodziowym zamontowano windę do holowania czujnika magnetometru. Okręt 

został wyposażony w zespół aparatów systemu DSF IV do badań geofizycznych dna 
morskiego. Aparatura elektroniczna zainstalowana została w specjalnym laboratorium 

geofizyki, a kabel geofizyczny z hydroforami na pokładzie głównym. Dla celów 

nawigacyjnych zamontowano system nawigacji satelitarnej „Transit” firmy 
„Magnavox”(pierwszy system satelitarny używany na polskim okręcie), składający się 

odbiornika satelitarnego „MX-702A”, komputera „HP-2100A”, logu dopplerowskiego 

(sonar doppler MX 600), plotera kreślącego bieżącą drogę statku z uwzględnieniem korekt 

satelitarnych, dalekopisu oraz monitora służącego oficerowi wachtowemu do 
bezpośredniej, wizualnej kontroli pozycji, kursu i drogi statku, a sternikowi natomiast 

utrzymanie statku na wybranej trasie. Komputer przeznaczony był do zbierania informacji 

z odbiornika i urządzeń zewnętrznych, współpracował z systemem geofizycznym „DES–
IV”, magnetometrem „G–801” i echosondami Simrad „EK-15”, „EK-50” oraz sonarem 

nawigacyjnym „SK-3”. Echosondy zapewniały uzyskanie charakterystyki ukształtowania 

dna morskiego. Dalekopis służył do rejestrowania danych nawigacyjnych oraz do 
komunikacji między operatorem a komputerem. Log dopplerowski zapewniał pomiar 

przebytej drogi pomiędzy kolejnymi pozycjami satelitarnymi. Podczas badań 

geofizycznych na Morzu Bałtyckim dla zapewnienia dużej dokładności określania pozycji 

stosowano ponadto radionawigacyjny hydrograficzny system bliskiego zasięgu „Hi-Fix” 
oraz średniego zasięgu „Syledis”.    

W 1975 r. przy współpracy z toruńskim Przedsiębiorstwem Geofizyki Morskiej i Lądowej 

Górnictwa Naftowego rozpoczęto badania geofizyczne dna Morza Bałtyckiego, których 
wynikiem było wykrycie złóż gazu i ropy naftowej (złoże strategiczne „B-3”), 

eksploatowanych obecnie przez przedsiębiorstwo „Petrobaltic”. Geofizyczne prace na 

morzu prowadzone były za pomocą metod sejsmicznych. Metody te polegały na 

wzbudzaniu w wodzie fal sejsmicznych i na rejestrowaniu fal odbitych od poszczególnych 
warstw skorupy ziemskiej. Sprężone powietrze do ciśnienia 130 atmosfer było podawane 

na działka powietrze holowanych ram geofizycznych. Wzbudzanie fal sejsmicznych 

odbywało się poprzez wystrzały sprężonego powietrza w odstępach 18-30 sekund, w ciągu 



których okręt przemieszczał się 50-100 m. Energia fal odbitych od dna była rejestrowana 

przez hydrofony piezoelektryczne umieszczone w powłoce holowanego kabla 

geofizycznego, a następnie zapisywana na taśmie magnetycznej. Materiał badawczy 
opracowywali pracownicy Geofizyki, określając z dużym prawdopodobieństwem miejsca 

występowania złóż gazu i ropy naftowej. Prace sejsmiczne prowadzone były metodą 

ciągłego profilowania. Okręt musiał znajdować się w ciągłym i jednostajnym ruchu na 
każdym z profili pomiarowych. Prowadzenie prac geofizycznych wymagało precyzyjnego 

określania pozycji okrętu oraz ścisłej rejestracji jego ruchu i bieżącej pozycji podczas 

kolejnych wzbudzeń fali oraz w momentach pośrednich. Wiązało się to z koniecznością 

przygotowania dokładnych, dostosowanych do wykorzystywanego systemu 
radionawigacyjnego podkładów kartograficznych. Podczas wykonywania badań dokładnie 

rejestrowano głębokości morza, profil dna, miążności warstwy osadu dennego oraz 

położenie kabla w stosunku do linii diametralnej okrętu. W ciągu roku okręt wykonał 
2200 km profili refleksyjnych, służących jako dane do opracowywania map morskiego 

dna. W ramach Międzynarodowego Programu Badań Polarnych w 1976 r. okręt 

uczestniczył w miesięcznej wyprawie z ekipą naukową Instytutu Geofizyki Polskiej 

Akademii Nauk na Spitsbergen. Badania prowadzono przy współpracy z grupami 
badawczymi i pomiarowymi z Norwegii, USA i Niemiec. Miały one na celu 

przeprowadzenie głębokich sondowań sejsmicznych w rejonie Spitsbergenu. 

Wykorzystywano wszelkie dostępne metody badawcze, łącznie z prowadzeniem prac 
strzałowych, które polegały na stawianiu na dnie morza, w określonych miejscach 

ładunków wybuchowych (trotyl) i ich detonacji. Energia fal sejsmicznych odbitych od dna 

była rejestrowana przez holowany za rufą okrętu kabel pomiarowy, a następnie 
archiwizowana i obrabiana. Na Spitsbergenie, w okolicach Wyspy Niedźwiedziej 

udzielono pomocy żeglarzom jachtu „Otago”, zabierając ich do kraju po katastrofie 

jednostki. Dramat s/y „Otago” został opisany w publikacji „Polskie jachty na oceanach”. 

Badania geofizyczne Morza Bałtyckiego i wykonanie 9400 km profili refleksyjnych 
to dorobek 1976 i 1977 r. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Rys.2  ORP „Kopernik” w rejsie na Antarktydę. 

 



Powtórna wyprawa na Spitsbergen z ekipą naukową Instytutu Geofizyki PAN miała 

miejsce w lipcu 1978 r. Oprócz przeprowadzenia głębokich sondowań sejsmicznych 

w rejonie Spitsbergenu, zawieziono pracownikom polskiej stacji polarnej niezbędny sprzęt 
oraz wymieniono załogę.   

1 grudnia 1979 r. ORP „Kopernik” uczestniczył w trwającej 125 dni wyprawie polarnej na 

Antarktydę zorganizowaną przez PAN, mającą na celu przeprowadzenie badań 
geofizycznych. Po szesnastu dniach rejsu, 17 grudnia okręt przekroczył po raz pierwszy 

równik, a ostatniego dnia miesiąca dotarł do stacji im. Henryka Arctowskiego na Wyspie 

King George V, którą zaopatrzono w paliwo i żywność. 9 lutego 1980 r. okręt przekroczył 

Południowe Koło Polarne. W drodze powrotnej do kraju okręt w marcu 1980 r. wszedł do 
portów: Buenos Aires, Dakar i Las Palmas. Do kraju powrócił 03.04.1980 r. po przejściu 

23 tys. mil morskich. 

Lata 1981-1988 wykorzystano na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 
w naszej strefie ekonomicznej oraz w szelfie niemieckim od strony Rugii i przy 

wschodnich wybrzeżach Niemiec. 

20.06.1989 r. rozpoczął się 159 dniowy rejs na Pacyfik w ramach badań 

„Intermetaloocean”, mający na celu poszukiwanie złóż rzadkich metali tzw. konkrecji. 
Podczas trwania rejsu okręt przeszedł przez Kanał Panamski oraz wszedł do portów: 

Balboa, Acapulco, Manzanillo. Do czasu podróży ORP „Iskra” dookoła świata był to 

najdłuższy rejs w historii Polskiej Marynarki Wojennej. Okręt przebył 33611 mil 
morskich. Był to ostatni rejs badawczy, w którym w pełni wykorzystano geofizyczne 

wyposażenie i aparaturę. 

W czerwcu 1990 r. okręt odbył rejs nawigacyjno-szkoleniowy z oficerami Szefostwa 
Hydrografii Marynarki Wojennej do portu Wismar. W lipcu następnego roku ORP 

„Kopernik”, na czas pobytu ORP „Wodnik” w Zatoce Perskiej, przyjął rolę okrętu 

szkolnego, w związku z czym poszedł w rejs szkoleniowy do Murmańska z podchorążymi 

Akademii Marynarki Wojennej. Natomiast we wrześniu 1992 r. odbył rejs z delegacją 
Polskiej Służby Hydrograficznej do Norrkőping na zaproszenie Szefa Hydrografii Szwecji, 

a w sierpniu 1993 r., wraz z delegacją rządową, złożył oficjalną wizytę w Sztokholmie na 

zaproszenie Ministerstwa Obrony Szwecji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.3  Sylwetka okrętu w latach 90-tych. 

 

W latach 1990-2004 ORP „Kopernik” odbył 15 rejsów z pracownikami 

i studentami Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie praktyk 
oceanograficznych, odbywających się  na pokładzie okrętu realizowano następujące prace 

i programy badawcze: 

1. Pomiary hydrologiczne Głębi Gdańskiej, a w tym: 

 stratyfikacja termiczna i zasoleniowa, 

 określanie prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie (sonda STD). 

2. Określanie wielkości prądów (wszystkie składowe poprzez wystawienie stacji 
oceanograficznej z prądografem ADCP). 

3. Pomiar szczegółowy obszaru kotwiczenia z użyciem sondy STD (profilowanie po 

siatce) w celu określenia źródła i zasięgu występowania wód wysłodzonych w strefie 
naddennej Głębi Gdańskiej. 

4. Określenie zasięgu hydrologicznego wód Wisły na podstawie pomiaru temperatury 

i zasolenia (określanie różnic w prędkości dźwięku w zależności od zasolenia). 
Ponadto okręt odbył 4 rejsy nawigacyjno-szkoleniowe z oficerami-nawigatorami MW 

na Morze Północne, 4 rejsy ze słuchaczami Kursu Logistycznego Akademii Obrony 

Narodowej (w ramach jednego z nich okręt brał udział w akcji ratowniczej w okolicach 

Jarosławca) oraz wyjścia w ramach służby bojowej (dozory i rejsy patrolowe). 
W 2003 roku okręt przebywał w bazie Marynarki Wojennej Norwegii 

Haakonsvern (koło Bergen), gdzie wypełniał zadanie bazy zabezpieczenia logistycznego 

na potrzeby szkolenia załóg okrętów podwodnych typu „Kobben”.  
W trakcie 34 lat swojego istnienia 525 razy wychodził w morze, w którym łącznie 

przebywał ponad 8 lat, pokonując drogę 302 530,8 mil morskich.  

20.05.2005 r. miała miejsce uroczystość spuszczenia Bandery MW na ORP 

„KOPERNIK”. W związku z tym przedsięwzięciem odbyła się uroczysta zbiórka 



Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego do ostatniego spuszczenia Bandery, 

a następnie spotkanie okolicznościowe na pokładzie okrętu. 

 ORP „Kopernik”  był  jednostką  bardzo  zasłużoną  dla  Marynarki  Wojennej  
RP.  W  czasie  34 – letniej  służby  pod  biało – czerwoną  banderą  wyszkoliły  się  na  

jego  pokładzie  pokolenia  kadry  zawodowej  i  marynarzy. W Dywizjonie 

Zabezpieczenia Hydrograficznego stanowił wzór wyszkolenia morskiego 
i specjalistycznego na bardzo wysokim poziomie, kultywowania zasad dobrej praktyki 

morskiej oraz kultury technicznej załogi względem utrzymania okrętu w pełnej sprawności 

technicznej i gotowości do wyjścia w morze. Szeroki  zakres  zadań  wykonywanych  na  

rzecz  Marynarki  Wojennej  i  gospodarki  narodowej, ilość  przebytych  mil  morskich  na  
akwenach  morskich  i oceanicznych  oraz  zdobyte  pięciokrotnie  miano  najlepszego  

okrętu  w Marynarce  Wojennej  RP  zapisały na zawsze  jego  pozycję  wśród  okrętów  

specjalnych . 
 

Tab. 2 Podstawowe dane techniczne okrętu. 

DANE TECHNICZNE OKRĘTU 

Klasa Okręt hydrograficzny 

Konstrukcja okrętu Okręt dwuśrubowy, jednopokładowy z międzypokładem 

i dziobówką, nadbudówka dwupokładowa usytuowana w części 

środkowej. Dziób w kształcie lodołamacza, rufa krążownicza. 

Właściwości morskie Zapewniają możliwość nieograniczonego pływania okrętu 

w dowolnym akwenie morskim oraz pływanie w krze lodowej za 
lodołamaczem 

Wyporność 1644 t 

Silniki główne Dwa silniki główne Zgoda – Sulzer o mocy 1800 KM każdy 

Długość okrętu 73 m 

Szerokość okrętu 11 m 

Zanurzenie 3.7 m 

Prędkość 17 węzłów 

Załoga 60 osób 

 



Rys.4  Rejsy ORP „Kopernik” 
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