
Działania desantowe z morza – podstawy terminologiczne

AUTOR
kmdr mgr Łukasz Olszowy
l.olszowy@aon.edu.pl
Wydział Zarządzania i Dowodzenia, AON 

DZIAŁANIA DESANTOWE Z MORZA – 
PODSTAWY TERMINOLOGICZNE

Słowa kluczowe: desant, desant morski, działania desantowe z morza,
operacja morska, 

Dążenie  ludzi  do  panowania  i  nieodparta  chęć  podporządkowania
sobie  całego  świata  były  często  jedyną  racjonalnie  wytłumaczalną
przyczyną wybuchu wojen. Człowiek nie tylko starał się zdobyć określone
terytorium  i  podbić  narody  tam  zamieszkujące,  lecz  także  dążył  do
zapanowania  nad  morzami  i  oceanami.  Walka  zbrojna  toczona  w
środowisku  morskim  była  zwykle  elementem  szerszego  konfliktu,
towarzyszyła  działaniom  prowadzonym  na  lądzie,  mogła  też  jednak
zadecydować o jego ostatecznym wyniku. Najstarsze przykłady z historii
wojen sięgają Starożytności, kiedy toczono bitwy na morzu i lądzie. Wojny
z tego okresu, zwłaszcza te w basenie Morza Śródziemnego, dostarczają
przykładów  na  wykorzystanie  działań  desantowych  z  morza  w  trakcie
prowadzenia działań.

Konieczność organizowania takich działań wynikała z faktu,  że cele
wojny  były  sytuowane  na  wybrzeżach  lub  rejonach  lądowych
przylegających  do  morza.  Powodzenie  działań  prowadzonych  na  lądzie
uwarunkowane było sprawnym przeprowadzeniem desantu i wysadzeniem
wojsk  na  ląd.  W Starożytności  zakładano  pobicie  przeciwnika  w  bitwie
morskiej  lub  lądowej.  Zwykle  strona,  która  przegrała  bitwę  morską,  nie
miała już wystarczających sił, aby szukać rozstrzygnięcia w bitwie lądowej.

Od  zarania  dziejów  człowiek  prowadził  walkę  we  wszystkich
środowiskach, w których potrafił tego dokonać. Desant morski jako jedna z
form współdziałania wojsk lądowych i sił morskich znany jest od czasów
starożytnych. Rozwój sztuki wojennej,  środków walki  zbrojnej na morzu,
lądzie  i w powietrzu,  spowodował  zmiany  w  charakterze  działań
prowadzonych  przez  siły  morskie.  Rozwój  środków  walki  zbrojnej  na
przestrzeni  wieków,  wymusił  zmiany  realizowanych  zadań  i  składu  sił
morskich. Zmiany te sprowadzały się do:

 wzrostu ich skali;
 przyspieszenia tempa;
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 użycia  nowych  środków  bojowych,  tworzonych  w  oparciu  o  bieżące
osiągnięcia nauki i techniki;

 wykorzystania  (do  wykonania  postawionych  zadań)  różnorodnych  sił  i
środków (lądowych, morskich i powietrznych)1.

Doświadczenia wojenne wskazują, że w każdym przypadku ostateczny
wynik  walki  zbrojnej  rozstrzygany był  na  lądzie,  poprzez rozbicie  wojsk
jednej  z  walczących  stron  i  zajęcie  jej  terytorium.  Jednym  z  głównych
środków  zapewniających  osiągnięcie  takiego  celu  były  działania
desantowe prowadzone przez połączone siły i środki sił morskich, wojsk
lądowych oraz (od drugiej wojny światowej) lotnictwa.

Współcześnie, wraz ze zmieniającymi się warunkami i wymaganiami
pola  walki,  niewielka  liczba  państw  na  świecie  posiada  środki  do
prowadzenia  działań  desantowych  z  morza,  które  mogłyby  być
prowadzone  na tak  dużą skalę  i  z  takim rozmachem,  jak  w minionych
wiekach. Jednocześnie nasuwa się pytanie, czy jest potrzeba prowadzenia
i  definiowania  działań  desantowych  z  morza  jako  jednej  z  form
prowadzenia  walki  oraz  czy  w związku  z  tym  zachodzi  konieczność
prowadzenia  prac  nad  dalszym  doskonaleniem  i  rozwijaniem  działań
desantowych z morza.

Dostrzegając wagę i znaczenie nakreślonej sytuacji problemowej,  za
przedmiot badań w artykule przyjęto działania desantowe z morza (na
przestrzeni  wieków)  jako  jedną  z  form  prowadzenia  działań  w  sztuce
wojennej.

Zasadniczym celem rozważań będzie usystematyzowanie terminologii
związanej  z  desantem  morskim,  prowadzeniem  działań  desantowych  z
morza,  a  także  potwierdzenie  lub  zaprzeczenie  potrzeby  prowadzenia
takich działań wobec wymagań współczesnego pola walki.

W literaturze przedmiotu desant opisany jest jako wojska przewożone
drogą morską lub powietrzną, a także lądujące w głębi ugrupowania lub na
terytorium  przeciwnika,  dla  wykonania  specjalnego  zadania  bojowego.
Desant  wysadza  się  w  celu  uchwycenia  lub  zniszczenia  określonych
obiektów,  odciągnięcia  części  sił  nieprzyjaciela  z  głównego  kierunku
działania wojsk własnych,  prowadzenia rozpoznania,  dywersji  itp.  Są to
działania  wojsk  połączone  z  lądowaniem  na  terytorium  przeciwnika
(desantowanie).  W  zależności  od  zadania  oraz  wielkości  użytych  sił  i
środków  rozróżnia  się  desanty:  strategiczne,  operacyjne,  taktyczne.
Natomiast w zależności od celu i charakteru działania desanty dzielimy na
dywersyjne i dywersyjno-rozpoznawcze2. Wybierając jako kryterium użyte

1 R. Szynowski, A. Podkowski, Operacje desantowe według poglądów wybranych państw, 
AON, Warszawa, 1998, s. 5.

2 Całkiem inaczej widzi to Andrzej Czupryński, twierdząc, że głównym kryterium klasyfikacji
desantu jest cel wywierający określony skutek na zamierzenia polityczne i 
militarne. A. Czupryński, Morska operacja desantowa, [w:] W. Kaczmarek, A. Czupryński, A.
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środki transportu, wyróżniamy desanty morskie, powietrzne i kombinowane
(powietrzno-morskie).  Działania  desantowe  (desantowanie)  na  skalę
strategiczną i operacyjną określane są mianem operacji desantowej3.

O  desancie  można  mówić  wówczas,  gdy  pomiędzy  rejonami
osiągnięcia  celów  przez  desant  a  własną  bazą  operacyjną  nie  ma
połączenia  komunikacyjnego  w  tym  samym  środowisku.  Dlatego  też
jednym  z  czynników,  jakim  można  opisać  desant,  jest  środowisko
przedostania się w rejon styczności z przeciwnikiem4. Wówczas mówi się o
desancie  morskim  jako  o  wydzielonych,  odpowiednio  przygotowanych
siłach i środkach marynarki wojennej lub wojsk lądowych, które poprzez
wykorzystanie  transportu  morskiego,  osłony  z  powietrza  oraz  z  morza
lądują  (w  czasie  operacji  desantowej)  na  wybrzeżu,  jednocześnie
prowadząc walkę z przeciwnikiem. Desant morski może być przeznaczony
do  opanowania  wysp  i  półwyspów,  portów  morskich  i  baz  marynarki
wojennej przeciwnika. Może być również wysadzany z okrętów, statków do
tego przystosowanych i kutrów desantowych, bezpośrednio na ląd (brzeg
morski) albo przeładowany z okrętów desantowych i transportowców na
pełnym morzu na małe środki desantowe (barki desantowe, amfibie) lub
śmigłowce, które przewożą desant na określony odcinek wybrzeża5. 

Nie  sposób  w  tym  miejscu  nie  wspomnieć  o  definicji  desantu
morskiego  zaproponowanej  przez  zespół  pracowników  naukowo-
dydaktycznych  Wydziału  Dowodzenia  i  Operacji  Morskich  Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni. Według zespołu desant morski to6:  wojsko
wysyłane  drogą  morską  na  wybrzeże  zajmowane  przez  nieprzyjaciela
podczas  przeprowadzenia  morskiej  operacji  desantowej  lub  w  ramach
codziennej działalności bojowej marynarki wojennej. 

Aby podjąć rozważania o działaniach desantowych z morza,  należy
przybliżyć  genezę  powstania  terminów  operacja  morska,  działania
desantowe  itp.  Pod  koniec  XIX  i  na  początku  XX  wieku  oraz  we
wcześniejszych stuleciach strategiczne działania sił morskich realizowane
były  za  pomocą jednego boju  – generalnej  bitwy morskiej.  Działania  w
czasie I wojny światowej dowiodły, że osiągnięcie celów wojny na morskim
teatrze działań wojennych wymaga stoczenia niejednokrotnie kilku bitew

Polak, (red.), Obrona wybrzeża morskiego w Polsce, Warszawa, 2004, s. 77.

3 M. Laprus (red.), Leksykon wiedzy wojskowej, Wydawnictwo MON, Warszawa, 1979, s. 
85.

4 Całkiem inaczej widzi to Andrzej Czupryński, twierdząc, że desant, bez względu na to czy
jest morski lub powietrzny, osiąga swoje cele w środowisku lądowym, A. Czupryński, 
Morska…, s. 77.

5 M. Laprus (red.), Leksykon…, s. 85.

6 H. Sołkiewicz (red.), Operacyjno-taktyczny leksykon morski, Akademia Marynarki 
Wojennej, Gdynia, 2012, s. 139. Znamienny jest fakt, iż w 2010 roku wprowadzona została 
w życie doktryna DD/3.1 Prowadzenie operacji przez Marynarkę Wojenną, która pomija 
Morską Operację Desantową jako osobną formę prowadzenia działań.
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morskich  oraz  przeprowadzenia  wielu  skoordynowanych  działań,  w
przeciwieństwie do tego, co było jeszcze możliwe w poprzedzającym ją
stuleciu.  Wszystkie  zmiany,  jakie  zachodziły  w  składzie  sił  i  środków
używanych  do  walki  zbrojnej  na  morzu,  doprowadziły  do  wykreowania
nowej formy użycia sił morskich – operacji morskiej.
Źródło:  M.  Laprus  (red.),  Leksykon  wiedzy  wojskowej,  Wydawnictwo  MON,  Warszawa,
1979, s. 85.

Rys. 1. Klasyfikacja desantu

Ówczesna  operacja  morska  oparta  była  przede  wszystkim  na
działaniach zespołów okrętów liniowych, będących głównymi siłami każdej
marynarki  wojennej,  które  je  posiadały.  Okręty  liniowe  (zamiennie
nazywane  pancernikami)7 były  głównymi  obiektami  oddziaływania
ogniowego przeciwnika. Duża liczba okrętów liniowych oraz stale rosnąca
liczba okrętów ochrony (torpedowce,  jednostki  pomocnicze) sprawiły,  że
szyki  i  ugrupowania  okrętów  nie  były  w  stanie  zapewnić  efektywnego
wykorzystania  potencjału  artylerii  pokładowej.  Bardziej  celowe  stało  się
rozdzielanie  sił  na  mniejsze,  współdziałające  ze  sobą  zespoły8.  Do
rozpoznania  zaczęto  wykorzystywać  mniejsze  okręty,  do  ataków
uprzedzających okręty wydzielane w ramach sił przednich9. Wszystkie te
działania były podporządkowane jednemu, wspólnemu celowi i stanowiły

7 M. Laprus (red.), Leksykon…, s. 276.

8 Podobną definicję przedstawił Edmund Kosiarz. Zob. E. Kosiarz, Bitwy morskie, 
Wydawnictwo Lampart, Gdynia, 1964, s. 160-162.

9 Tamże, s. 248.
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treść operacji morskiej. Dlatego też celem ówczesnych operacji morskich
było zniszczenie, jeśli nie floty, to przynajmniej sił głównych przeciwnika.

Szybki postęp techniczny, jaki dokonywał się w siłach i środkach walki
zbrojnej  na  morzu,  pozwalał  na  systematyczne  prowadzenie  działań
bojowych przeciwko morskim szlakom komunikacyjnym, a z drugiej strony
wymuszał wprowadzanie coraz to nowych rozwiązań w prowadzeniu walki
na  morzu.  Wraz  z  tym  postępem  następował  rozwój  form  i  sposobów
operacyjnego  wykorzystania  wszystkich  rodzajów  sił  zbrojnych,
zwiększania się ich współdziałania oraz wzajemnego wnikania jednych w
sfery działania drugich. Jednocześnie ważnym czynnikiem operacyjnym w
walce na morzu i lądzie  stało  się  lotnictwo.  Zmiany te doprowadziły  do
rozwoju  wspólnych  operacji  i  działań,  w  których  brały  udział  wszystkie
rodzaje sił zbrojnych.

Dlatego  też operacja  morska  to10:  całokształt  działań  bojowych  na
morzu,  prowadzonych  przez  związki  taktyczne  i  operacyjno-taktyczne
marynarki  wojennej,  występujące samodzielnie  lub  we współdziałaniu  z
jednostkami innych rodzajów sił  zbrojnych, według uzgodnionego planu,
dla osiągnięcia określonego celu operacyjnego lub strategicznego. Z kolei
w  AAP-6 operacja  morska  została  zdefiniowana  jako11:  działanie
prowadzone  przez  siły  na,  pod  lub  nad  powierzchnią  morza  w  celu
uzyskania lub wykorzystania przewagi na morzu albo niedopuszczenia do
uzyskania lub wykorzystania takiej przewagi przez przeciwnika.

Operacja morska do niedawna była również zasadniczą formą działań
sił  marynarki  wojennej.  Jednocześnie  stanowiła  całokształt  wzajemnie
uzgodnionych i powiązanych co do czasu, miejsca i celu bitew morskich,
bojów, uderzeń oraz ataków, realizowanych poprzez specjalnie tworzone
zgrupowania sił morskich, samodzielnie oraz we współdziałaniu z innymi
rodzajami sił zbrojnych, według ujednoliconego zamiaru i planu realizacji
operacyjnych i zadań operacyjno-taktycznych12.

Operacja  morska  w  tym  znaczeniu  miała  miejsce  wówczas,  gdy
zachodziła potrzeba wykonania wyżej wymienionych zadań w stosunkowo
krótkim  czasie.  Czas  ten  zależał  przede  wszystkim  od  charakteru
wykonywanego zadania,  angażowanych  sił  i  środków,  odległości  rejonu
działań bojowych od własnych baz, a także psychofizycznych możliwości
stanu osobowego biorącego udział w operacji. 

Do  końca  pierwszego  dziesięciolecia  XXI  wieku  operacje  morskie
podlegały następującej klasyfikacji:

 morska operacja zaczepna;
 morska operacja obronna; 

10 M. Laprus (red.), Leksykon…, s. 279.

11 AAP-6 (2005) NATO Glossary and Term Definitions, s. 221.

12 M. Zieliński, Współczesne okręty desantowe, AON, Warszawa, 2005, s. 9.
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 operacja przeciwdesantowa;
 operacja desantowa;
 operacja ewakuacyjna;
 blokada morska13.

Źródło: M. Zieliński, Współczesne okręty desantowe, AON, Warszawa, 2005, s. 9.

Rys. 2. Podział operacji morskich

Poddając  powyższy  podział  analizie,  możemy  wnioskować,  że
operacja  desantowa  była  jednym  z  rodzajów  operacji  morskiej.  W
literaturze  fachowej  drugiej  połowy  XX  wieku  operacja  desantowa
definiowana była  jako działania zaczepne wojsk lądowych,  połączone z
przetransportowaniem ich drogą powietrzną lub morską oraz wysadzeniem
na terytorium nieprzyjaciela. Mogła być prowadzona w celu opanowania
wysp,  półwyspów,  rozwinięcia  działań  na  tyłach  wojsk  przeciwnika,  we
współdziałaniu  z  wojskami  prowadzącymi  operację zaczepną na danym
kierunku strategicznym lub teatrze działań wojennych,  otwarcia  nowego
frontu działań itp.  Operacja desantowa wykonywana była siłami jednego
lub kilku związków taktycznych i operacyjnych wspartych działaniami wojsk

13 Tamże, s. 11.
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rakietowych,  lotnictwa  i  marynarki  wojennej.  Wymagała  dokładnego
przygotowania  i  wszechstronnego  zabezpieczenia.  Najlepsze  efekty
można  było  uzyskać  poprzez  przeprowadzenie  operacji  desantowej  z
zaskoczenia, co w dzisiejszych uwarunkowaniach pola walki nie jest takie
proste14.

Na  przełomie  XX  i  XXI  wieku  operacja  desantowa  to  działania
połączonych  sił  lądowych,  powietrznych  i  morskich,  których  celem  był
bezpieczny  transport  sił  desantowych  drogą  morską  oraz  odpowiednio
zorganizowane i zabezpieczone wysadzenie ich na brzeg, we właściwym,
wcześniej  ustalonym  miejscu  i  czasie15.  Zarówno  operacja  desantowa
wykonywana  ze  środowiska  morskiego  na  ląd,  jak  i  morska  operacja
desantowa, jako rodzaj operacji morskiej, w terminologii wojskowej były i
są ciągle używane zamiennie,  w zależności od autora oraz są ze sobą
tożsame.  W  leksykonie  wiedzy  wojskowej  morską  operację  desantową
zdefiniowano jako16:  operację  zaczepną,  realizowaną  wspólnie  przez
marynarkę wojenną, wojska lądowe i lotnictwo.

Współcześnie  okazało  się,  że  wraz  z  rozwojem  form  i  sposobów
operacyjnego  wykorzystania  rodzajów  sił  zbrojnych  następował  proces
zwiększania  współdziałania  i  wzajemnego  przenikania  jednego
komponentu  w  sfery  działania  innego.  Siły  morskie  w  coraz  większym
stopniu  wpływały  na  działania  wojsk  lądowych,  które  z  kolei
współuczestniczyły  w  zajęciu  bądź  obronie  systemu  bazowania  sił
marynarki wojennej przeciwnika. Również siły powietrzne, które stały się
nieodzownym środkiem walki zarówno na lądzie, jak i na morzu odgrywały
coraz  większą  rolę  na  teatrze  działań  wojennych  i w  znacznej  mierze
wpływały  na  efekty  prowadzonych  działań  lub  decydowały  o  nich.
Doprowadziło  to  do  szybkiego  rozwoju  wspólnych  operacji  jako
szczególnego  rodzaju  walki  zbrojnej,  w  której  udział  brały  wszystkie
rodzaje sił zbrojnych.

W  2010  roku  w  Marynarce  Wojennej  Rzeczypospolitej  Polskiej
wprowadzony  został  nowy  dokument  doktrynalny  Prowadzenie  operacji
przez Marynarkę Wojenną DD/3.1, który zastąpił dotychczas obowiązujący
Regulamin  Działań  Marynarki  wojennej  RP.  W  dokumencie  zarzucono
dotychczas  przyjęty  podział  operacji  morskich,  co  więcej  wprowadzona
została nowa terminologia dotycząca zagadnień związanych z dotychczas
obowiązującą  operacją  morską,  która  została  zastąpiona  terminem:
działania na morzu.

Zgodnie z  nowo przyjętym podziałem w DD/3.1 działania na morzu
dzieli się na:

14 M. Laprus (red.), Leksykon…, s. 279.

15 Regulamin Działań Marynarki Wojennej RP, Gdynia, 2006, s. 19.

16 M. Laprus (red.), Leksykon…, s. 279.
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 działania oparte na użyciu potencjału morskiego na morzu;
 działania związane z użyciem potencjału morskiego z kierunku morza.

W  związku  z  powyższym,  zasadniczymi  rodzajami  prowadzonych
działań na morzu są:

 obserwacja i rozpoznanie;
 obrona wybrzeża;
 ochrona żeglugi;
 kontrolowanie morza;
 projekcja siły17;
 morskie wsparcie w połączonej obronie powietrznej;
 morskie operacje blokadowe/embargo/blokada18.

Źródło: DD/3.1 Prowadzenie operacji przez Marynarkę Wojenną, Gdynia, 2010, s. 35.

Rys. 3. Działania na morzu

Obecnie projekcja siły ma na celu przerzut potencjału bojowego sił
morskich  na brzeg z pokładów okrętów nawodnych lub  podwodnych,  a
także  użycie  sił  i  środków  desantowych.  Współcześnie  działania
skierowane przeciwko siłom przeciwnika na nieznanym brzegu zazwyczaj
będą  miały  charakter  działań  połączonych,  prowadzonych  w  ramach
operacji,  ponieważ  wymagają  one  skoordynowanego  współdziałania  co
najmniej dwóch rodzajów sił zbrojnych oraz struktury dowodzenia i kontroli
adekwatnej  do  prowadzonych  działań.  Okręty  marynarki  wojennej  w
ramach operacji mogą prowadzić projekcję siły poprzez wsparcie ogniowe
komponentu  lądowego  przy  użyciu  artylerii  okrętowej  oraz  rakiet

17 Zastąpiła dotychczas używany szeroko pojęty termin Morska Operacja Desantowa, 
przyp. autora.

18 DD/3.1 Prowadzenie…, s. 35.
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manewrujących19 w  celu  obezwładniania  i  niszczenia  zgrupowań  siły
ludzkiej,  a  także  obiektów  i  umocnień  na  brzegu  potencjalnego
przeciwnika. Ponadto marynarka wojenna może prowadzić projekcję siły w
rejonach  przybrzeżnych  będących  pod  kontrolą  przeciwnika  poprzez
działania  blokadowe,  kontrolowanie  morza,  ochronę  żeglugi  oraz
obserwację i rozpoznanie.

Siły i środki desantowe, jakie są na wyposażeniu marynarki wojennej
RP,  posiadają  również  zdolności  do  załadunku  wojsk  desantu  oraz
wykonania przerzutu drogą morską do rejonu potencjalnych działań. Dzięki
swoim  specyficznym  właściwościom  mogą  prowadzić  projekcję  siły
poprzez prowadzenie działań desantowych, takich jak:

 demonstracja; 
 rajd; 
 desant morski;
 ewakuacja20. 

Ważnym  elementem  projekcji  siły  z  morza  jest  fakt,  iż  pozwala
dowódcy  sił  połączonych  na  zwiększenie  ilości  dostępnych  opcji  w
zakresie  wykonania  manewru  operacyjnego.  Działania  takie  mogą
wzmacniać efekt rozproszenia sił przeciwnika i odwrócenia jego uwagi od
zasadniczego kierunku działań.

Działania desantowe na morskim teatrze działań wojennych są jednym
ze starszych rodzajów prowadzenia działań bojowych. Od zarania dziejów
prowadzono je bardzo często. Spowodowane to było nie tylko oddaleniem
od siebie terytoriów walczących stron, ale także tym, że ośrodki cywilizacji
były  budowane  na  wybrzeżu,  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  środowiska
wodnego. Desanty morskie i morskie operacje desantowe znane już były w
Starożytności. Oblężenie Troi, o którym pisze Homer w swoich dziełach,
rozpoczęło  się  przerzutem  wojsk  drogą  morską  i  wysadzeniem  ich  z
pokładów na brzegu, u wrót miasta. Już w 490 r. p.n.e., podczas inwazji
perskiej na Grecję, wojska króla Persji (Dariusza I) zostały wysadzone w
okolicach miasta Maraton,  aby prowadzić dalsze działania na lądzie.  W
kolejnych  stuleciach  również  dochodziło  do  wysadzania  desantu  na
wybrzeżu  morskim.  W  311  r. p.n.e.  przeprowadzony  został  desant
kartagiński na Sycylii, w 257 r. p.n.e. wojska rzymskie wylądowały w Afryce
Północnej,  a  rok  później  przeprowadziły  desant  morski  na  wybrzeżu
Kartaginy21.  W  ówczesnej  epoce  przeprowadzenie  udanego  desantu
warunkowało  wygranie  lub  przegranie  prowadzonej  wojny.  Jednak
skuteczność  desantu  nie  zależała  wyłącznie  od  przeciwdziałania  wojsk
przeciwnika,  ale  w  znacznej  mierze  od  pomyślnego  przejścia  morzem

19 O ile takie będą na wyposażeniu.

20 DD/3.1 Prowadzenie…, s. 38-39.

21 R. Szynowski, A. Podkowski, Operacje…, s. 9.
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przez statki przewożące wojsko. Warto jednak pamiętać, że sposób w jaki
prowadzone były działania wojenne (powolny ruch wojsk po lądzie),  nie
zapewniał skutecznej obrony wybrzeża, stąd też lądowania odbywały się
zazwyczaj bez przeciwdziałania wojsk przeciwnika. Duża liczebność wojsk
strony wykonującej desant wynikała z tego, iż lądowanie odbywało się w
niedużych odległościach od miejsca załadunku, gdyż akwen morski był w
pewnym  sensie  sprzymierzeńcem  wojsk  broniących  się.  Jednak  małe
zanurzenie  statków o napędzie  wiosłowym poruszanych niejednokrotnie
siłami  wojsk  desantu,  pozwalało  wysadzać  żołnierzy  bezpośrednio  na
brzeg, bez względu na fakt, czy podejście do niego był korzystne, czy nie. 

W  kolejnych  wiekach  działania  desantowe  z  morza  nie  zostały
zaniechane  jako  jedna  z  form  prowadzenia  walki  zbrojnej.  W  1066  r.
Wilhelm I Zdobywca desantował swoje wojska na brzegu Wysp Brytyjskich
i była to jedna z niewielu udanych takich prób na przestrzeni wieków. Wraz
z  rozwojem  flot  akwen  morski  przestał  stanowić  przeszkodę  dla  wojsk
przeprowadzających  desant.  W  1519  r.  Hernán  Cortés  wylądował  ze
swoimi wojskami na wybrzeżu meksykańskim. Działania te były już jednak
bardziej skomplikowane niż we wcześniejszych wiekach. Wraz z rozwojem
szkutnictwa  oraz  epoki  żaglowej  wzrosło  zanurzenie  statków,  co
uniemożliwiało  im  podejście  bezpośrednio  do  brzegu.  Jednocześnie
konstrukcja  i  budowa  żaglowców  była  bardziej  skomplikowana  niż
wcześniejszych statków i wymagała specjalnie wyszkolonej załogi. Zaczęto
także  zwracać  większą  uwagę  na  ergonomię  rozmieszczenia  na  nich
wyposażenia (uzbrojenia, zapasów amunicji, żywności oraz wody), przez
co  zmniejszona  została  liczba  miejsc  dla  wojsk  przeprowadzających
desant.  Na  przełomie  XVIII  i  XIX wieku Anglia,  Francja  i  Niderlandy w
prowadzonych przez siebie wojnach przeprowadziły około 200 mniejszych
lub większych desantów. Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia sił morskich
na  teatrze  działań  wojennych  oraz  zmiany  związane  z  ich  „swoistą
rewolucją”  – wprowadzenie napędu parowego oraz stalowych kadłubów
statków, stało się jasne, że działania desantowe będą ewoluowały w myśl
zmian w prowadzeniu działań wojennych22. 

Zmiany  te  spowodowały,  że  desanty  morskie  i  morskie  operacje
desantowe ciągle były skuteczną formą prowadzenia walki. Dowodem na
to  były  działania  niemieckie  w  pierwszej  wojnie  światowej  na  Morzu
Bałtyckim oraz udana operacja desantowa Albion23 przeprowadzona w celu
opanowania  Archipelagu  Wysp  Moonsundzkich,  gdzie  wojsko  zostało
dostarczone  na  brzeg  przez  40  transportowców  oraz  kilka  okrętów

22 Tamże, s. 10.

23 Trudno zgodzić się z nazwaniem przeprowadzonych działań operacją desantową 
(R. Szynowski, A. Podkowski, Operacje…, s. 12.), gdyż mija się to z definicją operacji 
desantowej przedstawionej w rozdziale pierwszym niniejszej pracy.
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wojennych24. Również flota rosyjska przeprowadziła w czasie wojny szereg
udanych  desantów  zarówno  na  akwenie  Morza  Bałtyckiego  (desant
taktyczny  w  Zatoce  Ryskiej),  jak  i  w  obszarze  operacyjnego
zainteresowania Floty  Czarnomorskiej.  Uwagę zwraca fakt,  że Rosjanie
jako  pierwsi  wykorzystali  statki25 przeznaczone  przede  wszystkim  do
przewozu  wojsk  i  ładunków  dla  przeprowadzenia  desantu26.  Po  raz
pierwszy w tym okresie zauważalna jest rola sił zabezpieczenia (okrętów,
które wykonały wsparcie artyleryjskie lądujących wojsk), wchodzących w
skład zespołu desantowego.

Nie wszystkie działania desantowe z morza w czasie pierwszej wojny
światowej  zakończyły  się  sukcesem.  Nieudana  morska  operacja
desantowa pod Gallipoli  (w kwietniu 1915 roku),  przeprowadzona przez
połączone siły flot (francuskiej i angielskiej), nie przyniosła oczekiwanego
efektu,  ponieważ  nie  osiągnięto  efektu  zaskoczenia,  a  rejon  w  którym
została  przeprowadzona,  nie  sprzyjał  prowadzeniu  tego  typu  działań.
Również straty zarówno w stanach osobowych, jak i sprzęcie, były bardzo
wysokie.

W  okresie  międzywojennym  najważniejsze  mocarstwa  światowe
przeprowadziły  szczegółową  analizę  desantów  z  okresu  zakończonej
wojny  światowej.  Najwięcej  uwagi  rozwojowi  desantu  i  działań  z  nim
związanych poświęcono w Japonii i Stanach Zjednoczonych. W 1927 roku
Rada  Armii  wydała  dyrektywę,  na  mocy  której  prowadzenie  operacji
desantowych przypadło korpusowi piechoty morskiej. W 1933 roku korpus
piechoty morskiej27 wszedł w podporządkowanie marynarki wojennej. Od
tego momentu Stany Zjednoczone do wybuchu drugiej  wojny światowej
nakładem wysokich kosztów stworzyły flotę okrętów i kutrów desantowych
oraz rozpoczęły seryjną produkcję amfibijnych pojazdów gąsiennicowych28.

Również  głównodowodzący Marynarki  Wojennej  Japonii  przewidzieli
obszar  i  charakter  przyszłych  działań,  przez  co  zaangażowali  się  w
dwudziestoleciu  międzywojennym  w  opracowanie  prowadzenia  działań
polegających  na  współdziałaniu  sił  okrętowych  oraz  desantu.  W
przeciwieństwie  do  Stanów  Zjednoczonych  nie  poświęcono  uwagi
rozbudowie środków desantowych, ale skupiono się na rozbudowie floty
oceanicznej  (lotniskowców,  pancerników,  krążowników  ciężkich),  która
miała za zadanie „torować” drogę zespołom transportowców z wojskiem na
morzu  oraz  neutralizować  ogniem  artylerii  pokładowej  wojska
potencjalnego przeciwnika broniącego się na brzegu.

24 Tamże…, s. 12.

25 Statki te nazywano Elpidiforami.

26 Tamże, s. 13.

27 Jego głównym zadaniem było prowadzenie działań desantowych.

28 Tamże, s. 14.
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Podczas  drugiej  wojny  światowej  przygotowano  i  przeprowadzono
szereg  działań  desantowych  z  morza29,  które  były  nieodzownym
elementem prowadzenia  działań zarówno w Europie,  jak  i  na  Pacyfiku.
Większość  przeprowadzonych  lądowań  wojsk  na  brzegu  okazała  się
niezwykle  efektywna.  Natomiast  odpowiednio  skoordynowane  i
przeprowadzone działania wojsk desantu, lotnictwa i  sił  okrętowych były
najtrudniejsze do zatrzymania przez przeciwnika.

Państwa biorące czynny udział w drugiej wojnie światowej położone
były  niemal  na  wszystkich  kontynentach  kuli  ziemskiej,  oddzielone  od
siebie  akwenami  morskimi,  co  samo  przez  się  wpływało  na  ogromny
rozmach  przy  planowaniu  i  przeprowadzaniu  działań  desantowych  na
wszystkich teatrach działań. 

Morskie  operacje  desantowe  z  okresu  drugiej  wojny  światowej
charakteryzowały się przede wszystkim tym, że do ich przeprowadzenia
angażowano ogromne siły i  środki wszystkich rodzajów sił  zbrojnych na
niespotykaną  dotychczas  skalę.  Większość  państw,  przystępując  do
prowadzenie  działań  wojennych,  nie  była  należycie  przygotowana  do
prowadzenia jakichkolwiek działań desantowych. Przyczyn takiego stanu
rzeczy należy szukać w przekonaniu dowództw, że przełamanie ówczesnej
obrony  przeciwdesantowej  było  praktycznie  niewykonalne.  Prowadzone
działania  wojenne  bardzo  szybko  zweryfikowały  taki  stan  rzeczy.  Na
podstawie  doświadczeń  wyniesionych  z  przeprowadzonych  desantów
morskich  oraz  morskich  operacji  desantowych  zostały  wypracowane
podstawy  działań  desantowych  z  morza,  które  brano  pod  uwagę  w
dalszych okresach planowania i przeprowadzania takich działań. Można do
nich zaliczyć: dążenie do uzyskania zaskoczenia, przewagę sił, precyzyjne
planowanie i  przygotowanie działań,  obezwładnienie obrony przeciwnika
oraz  zminimalizowanie  jego  przeciwdziałania  przed  rozpoczęciem
lądowania,  odpowiedni  wybór  rejonu  oraz  odcinka  lądowania,  w
najsłabszym miejscu obrony przeciwnika, wsparcie lądowania działaniami
lotnictwa oraz sił  okrętowych,  a także izolację przyczółka lądowania do
czasu zakończenia lądowania sił głównych desantu.

W wyniku doświadczeń zaczęto również tworzyć jednolite dowództwa,
którym  podlegały  wszystkie  rodzaje  sił  zbrojnych  zaangażowane  w
przeprowadzenie morskich operacji desantowych. Szybkie tempo rozwoju
nowych środków walki  na morskim teatrze działań wojennych stworzyło
warunki niszczenia sił desantu zarówno w czasie ich przygotowania oraz
załadunku na środki  transportowe i  desantowe, jak i  w czasie przejścia
morzem, a także walk o lądowanie. Takie okoliczności wymusiły na stronie
prowadzącej działania desantowe wydzielanie dużych sił osłony desantu
we  wszystkich  etapach  prowadzonej  operacji.  Starano  się  również

29 W literaturze przedmiotu nazywanych Morskimi Operacjami Desantowymi.
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przeprowadzić  szereg  przedsięwzięć  mających  na  celu  ukrycie  czasu  i
miejsca lądowania, przez co uzyskiwano efekt zaskoczenia.

Aby pokonać, ewentualnie obezwładnić obronę przeciwdesantową na
brzegu,  wykonywano  zmasowany  ogień  artylerii  okrętowej,
bombardowania lotnicze oraz dążono do skrócenia czasu lądowania (Iwo-
Jima)  poprzez  wykorzystanie  na  dużą  skalę  środków  desantowych
specjalnie do tego przeznaczonych30. Te ostatnie pozwoliły na rozwiązanie
dwóch bardzo ważnych kwestii, niezbędnych do uzyskania powodzenia w
walce o lądowanie na brzegu, takich jak: zastosowanie wysokiego tempa
lądowania  oraz  możliwość  lądowania  na  nieprzygotowanym  brzegu,  co
stwarzało  szansę  obejścia  oraz  zmniejszenia  skutków  oddziaływania
obrony przeciwdesantowej.

W celu osiągnięcia zaskoczenia, które było jednym z podstawowych
warunków  powodzenia  działań  desantowych,  wykonywano  szereg
czynności  z zakresu  maskowania.  Najważniejsze  z  nich  to:  skryte
planowanie i przygotowanie sił desantowych do przeprowadzenia operacji,
osłabianie  obrony  przeciwnika  w  rejonie  przyszłego  miejsca  lądowania
desantu poprzez wykonywanie bombardowań oraz ostrzału artyleryjskiego,
celowa dezinformacja przeciwnika co do miejsca,  czasu i  celu operacji,
załadowanie  wojsk  desantu  na  szerokim  froncie  (operacja  Husky)31 w
portach odległych od siebie niejednokrotnie o setki lub tysiące kilometrów,
oraz  przejście  morzem  zespołów  desantowych  takimi  kursami,  aby
przeciwnik do końca nie mógł określić miejsca lądowania desantu.

W tym okresie  za  najważniejszy  etap  morskiej  operacji  desantowej
uznano walkę o lądowanie. Etap ten zaczynał się z reguły po zajęciu przez
środki  transportowe  i  desantowe  pozycji  wyjściowych,  a  kończył  po
opanowaniu  przyczółka  na  lądzie.  Opierał  się  przede  wszystkim  na
działaniach żołnierzy piechoty morskiej, którzy lądując na brzegu, musieli
zdobyć  ten  przyczółek  i  utrzymać  do  nadejścia  sił  głównych.  Tempo
natarcia wojsk desantu lądujących na brzegu oraz zdobywanie przez nie
terenu  było  zazwyczaj  niskie.  Uwarunkowane  to  było  trudnościami  w
organizacji  współdziałania  pomiędzy  lotnictwem,  siłami  okrętowymi,  a
samymi wojskami desantu.

Najwięcej  zmian  w  sposobie  prowadzenia  operacji  desantowej
spowodował  szybki  rozwój  lotnictwa,  które  wykonywało  zadania,
począwszy  od  prowadzenia  rozpoznania  operacyjnego  i  taktycznego,
poprzez  oddziaływanie  na  flotę  i  lotnictwo  przeciwnika  w  obszarze
przyszłej operacji, kończąc na obezwładnianiu obrony przeciwdesantowej,
izolacji  rejonu  lądowania  oraz  wsparciu  lądowania  i  natarcia  wojsk
desantu. Rozwój lotnictwa wymusił  także rozwój sił  okrętowych. Dlatego

30 D. Wright, Iwo-Jima 1945. Gwiaździsty sztandar na Suribachi, Wydawnictwo Amercom, 
Poznań, 2001, s. 12.

31 J. Naziębło, Sycylia 1943, Bellona, Warszawa, 1995, s. 36.
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też  lotniskowiec  nie  był  wymysłem  samym  w  sobie,  ale  wynikiem
zapotrzebowania  wojennego.  Jednostki  tej  klasy  miały  podczas  działań
wojennych  zapewniać  maksymalną  osłonę  zespołom  desantowym  w
drodze  ku  brzegom  przeciwnika,  a  także  później  w  toku  działań
prowadzonych na lądzie. Bez wsparcia lotnictwa operacje desantowe nie
miałyby  szans  na  powodzenie.  Działania  prowadzone  przez  żołnierzy
piechoty morskiej  mogły  załamać  się,  jeśli  nie  na  plażach  pod  ogniem
obrońców,  to  w  następnych  godzinach,  kiedy  to  bez  odpowiednio
skorygowanego  wsparcia  ze  strony  lotnictwa,  nawet  powolne  tempo
natarcia  pododdziałów  piechoty  morskiej  do  przodu  mogło  okazać  się
niewykonalne. Dlatego też działania wojsk lądowych (piechoty morskiej),
marynarki  wojennej  i  lotnictwa były nierozerwalnie związane ze sobą w
toku  desantu  morskiego  i  morskiej  operacji  desantowej,  wzajemnie
uzupełniały  się  i  prowadzono  je  nie  tylko  z rozmachem,  lecz  także
skutecznie.

Działania desantowe z morza po II wojnie światowej odgrywały ważną
rolę  –  zwłaszcza  w  kontekście  działań  na  kontynencie  azjatyckim.
Specyficzna charakterystyka teatru działań sprawiła, że była to skuteczna
forma  walki  z  przeciwnikiem.  Dzięki  wykorzystaniu  desantu  morskiego
można było zdobywać istotne dla przebiegu całej wojny cele strategiczne.
Operacja  Chromite stanowiła  niejako  pierwszy  element  działań,  które
pozwoliły zająć siłom sprzymierzonym Seul. To ona w znacznym stopniu
wpłynęła  na  wycofanie  się  sił  północnokoreańskich.  Z  kolei  działania
prowadzone  przy  wykorzystaniu  desantu  morskiego,  połączonego  z
desantem śmigłowcowym w trakcie wojny w Wietnamie pełniły niejako rolę
profilaktyczną.  Często  desant  służył  do  rozbijania  partyzantki
komunistycznej stacjonującej w strefach przybrzeżnych. Co prawda wiele z
akcji  nie  przyniosło  spodziewanych  efektów,  jednakże  siły  Vietcongu,
mając  świadomość zagrożenia taką formą prowadzonych działań,  miały
ograniczone pole działania32.

Wraz  z  upływem  lat  rola  działań  desantowych  z  morza  i  morskiej
operacji desantowej jako jednej z form prowadzenia walki zbrojnej, straciła
na  znaczeniu.  Główną  przyczyną  takiego  stanu  rzeczy  był  postęp
technologiczny oraz sposób prowadzenia działań na współczesnym teatrze
działań.  Na  przełomie  wieków,  zwłaszcza  rozpatrując  działania
prowadzone w czasie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej na początku lat
90., zaobserwować można dynamiczny rozwój lotnictwa pokładowego (w
zakresie  prowadzonych  przez  nie  działań)  oraz  rozwój  okrętowych
środków walki, przeznaczonych do rażenia celów brzegowych (zwłaszcza
artyleria  okrętowa,  która  przeżywała  renesans),  oraz  systemów
rozpoznania,  dzięki  którym  ich  użycie  stało  się  bardziej  efektywne.  Na
uwagę  zasługuje  również  fakt,  że  nowe  środki  walki  zwiększyły

32 R. Kłosowicz, Inczchon – Seul 1950, Bellona, Warszawa, 2006, s. 76.
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elastyczność  oraz  selektywność  oddziaływania  ogniowego  na  wybrane
cele brzegowe. 

Analizując zmiany zachodzące w sposobie prowadzenia walki, należy
stwierdzić, że termin działania desantowe z morza, stracił na znaczeniu.
Ważny  jednak  jest  fakt,  iż  prowadzenie  takich  działań  ewoluowało  w
naturalny  sposób  na  działania  sił  amfibijnych  w  ramach  operacji
prowadzonej we współdziałaniu komponentów lądowego, powietrznego i
morskiego, co więcej nadal jest efektywne.

Pomimo  zastosowania  nowego  terminu,  jakim  są  działania sił
amfibijnych33,  działania  desantowe  z  morza nadal  są  powszechnie
używane w terminologii  przypisanej do komponentu morskiego34.  Oprócz
dokumentów doktrynalnych zespół oficerów i kadry naukowo-dydaktycznej
Akademii  Marynarki  Wojennej  w  Gdyni  zdefiniował  termin  działania
desantowe z  morza.  Zaproponowane przez  zespół  definicje  wydają  się
właściwie sformułowane i odzwierciedlają wymagania stawiane działaniom
desantowym  z  morza  we  współczesnym  teatrze  działań  wojennych,  a
mianowicie35:  prowadzenie  działań  desantowych  obejmuje  w
rzeczywistości udział wszystkich typów okrętów nawodnych, podwodnych,
statków  powietrznych  i  sił  desantowych  w  ramach  skoordynowanego
wysiłku wojskowego realizowanego z kierunku morza na ląd,  przez siły
marynarki  wojennej  i  zaokrętowane  siły  desantowe  z  podstawowym
zamiarem usadowienia ich na brzegu, w środowisku od przyjaznego po
wrogie,  lub36:  działania prowadzone w ramach operacji połączonej wojsk
lądowych,  wydzielonych  sił  marynarki  wojennej  i  sił  powietrznych,
polegające na dowożeniu wojsk, techniki i zaopatrzenia oraz wysadzenie
ich na nieprzygotowany brzeg bądź w porcie37.

Poddając  dogłębnej  analizie  terminologię  związaną  z  działaniami
desantowymi  z  morza,  należy  postawić  pytanie,  czy  współcześnie  w
literaturze przedmiotu odeszło się od terminu desant morski. Nic bardziej
mylnego.  Wspomniany przeze  mnie  zespół  badawczy zaproponował,  iż
desant  morski będzie  podstawowym  rodzajem  morskich  działań
desantowych  polegającym na  usadowieniu  sił  własnych  na  brzegu […]

33 Działanie sił amfibijnych nie znajduje obecnie odzwierciedlenia w MW RP ze względu 
na brak sił i środków amfibijnych w Siłach Zbrojnych RP.

34 DD/3.1 Prowadzenie…, s. 38-39.

35 H. Sołkiewicz (red.), Operacyjno-taktyczny…, s. 173.

36 Tamże, s. 174.

37 Wspomniany zespół zaproponował pięć różnych definicji działań desantowych z morza, 
jednak te dwie wydają się najwłaściwsze. Pierwsza z nich odnosi się do państw, których 
marynarka wojenna posiada organiczne lotnictwo bojowe, a także pododdziały piechoty 
morskiej, natomiast druga definicja odzwierciedla realia Sił Zbrojnych RP. Spowodowane 
jest to faktem, iż Marynarka Wojenna RP nie ma wystarczających sił i środków do 
samodzielnego prowadzenia tego typu działań, dlatego są to działania prowadzone w 
ramach operacji połączonej.
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(zajmowanym przez przeciwnika – Ł. O.). Powinien być także związany z
trwałym  usadowieniem sił  na  brzegu  oraz  koniecznością  ich  szybkiego
wzmocnienia38.

Wypada  również  nadmienić,  że  na  przełomie  XX  i  XXI  wieku  cel
desantu  determinował  w  znacznym  stopniu  sposób  rozegrania  walki.
Działania  w Iraku  dowiodły,  że  przy  właściwym  zaplanowaniu  i
przeprowadzeniu  desantu  wsparcie  artyleryjskie  i  powietrzne  w  trakcie
prowadzonych działań może okazać się zbędne, o ile wymaga tego cel
operacji.  Należy  również  stwierdzić,  że  nie  tylko  uwarunkowania
techniczne czy geograficzne decydują o powodzeniu działań desantowych
z  morza.  Duże  znaczenie  odgrywa  również  zaufanie  do  wiedzy,
umiejętności oraz zmysłu operacyjnego i taktycznego dowódcy, co można
wywnioskować  poprzez  poddanie  szczegółowej  analizie  działań
prowadzonych w czasie wojny w Korei oraz w Iraku.

Mimo zmian w sposobie prowadzenia działań na granicy środowiska
lądowego i morskiego, można stwierdzić, że działania desantowe z morza
nadal posiadają swoją rację bytu na współczesnym polu walki. Zmienia się
jednak  ich  charakter.  Współcześnie  mało  prawdopodobne  jest
zorganizowanie i przeprowadzenie morskiej operacji desantowej tak, jak to
miało miejsce w I połowie XX wieku podczas wojen światowych, ponieważ
zagrożenie wybuchem konfliktu globalnego obniżyło się. Zasadne jednak
jest  rozwijanie  i doskonalenie  teorii  działań  desantowych  w  ramach
operacji prowadzonej przez połączone siły lądowe, powietrzne, morskie i
specjalne.

Istotnym  czynnikiem  determinującym  współcześnie  działania
desantowe  z  morza  jest  fizyczno-geograficzne  umiejscowienie  teatru
działań  wojennych  w  strefie  wód  przybrzeżnych.  Oznacza  to,  że  aby
wykonać zadanie, siły morskie będą musiały przemieszczać się z rejonu
znajdującego się pod kontrolą sił własnych, przez rejony mórz otwartych
(oceanów),  do  rejonu  objętego  kryzysem  czy  też  będącego  miejscem
prowadzenia walki zbrojnej.

Konieczność  działania  zespołu  sił  lądowania  na  wodach
przybrzeżnych  przeciwnika,  znajdujących  się  z  dala  od  własnych  baz
morskich pozwala wysunąć tezę, że działania te, w przeważającej części
będą miały charakter ekspedycyjny. Biorące w nich udział siły muszą być
mobilne, samowystarczalne oraz wyposażone w najnowszy sprzęt. Do ich
podstawowych  zdolności  zalicza  się  możliwość  przemieszczania
komponentu lądowego drogą morską oraz zdolność do przeciwdziałania
środkom rażenia przeciwnika. Dlatego też skład zespołu sił lądowania nie
jest stały, lecz różnorodny, dostosowany odpowiednio do zmieniającej się
w sposób ciągły sytuacji na polu walki, a także zapewniający bezpieczne
dotarcie i osłonę sił lądujących na brzegu.

38 H. Sołkiewicz (red.), Operacyjno-taktyczny…, s. 139.
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Założenia  współczesnych  działań  desantowych  z  morza  cechuje
uniwersalność  wynikająca  z  celu  ich  przeprowadzenia,  czasu  trwania,
przeznaczonych sił do ich wykonania (zależne od możliwości i potencjału
państwa  organizującego  takie  działania),  jak  również  od  potencjalnego
przeciwnika. Ze względu na zmieniający się charakter zagrożeń na świecie
celowe jest  postrzeganie  działań  desantowych z  morza jako  integralnej
część operacji,  w której  niektóre cele militarne muszą być osiągane na
wybrzeżu morskim.
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SEA ASSAULT OPERATIONS IN THE PAST
AND PRESENT

Abstract: In  our  times,  along  with  changing  conditions  and
requirements of the battlefield, a small number of states in the world have
agents of conducting assault operations from the sea which could be led
on a large scale and with such a swing like in past centuries.

It  should  be  considered  whether  one  of  forms  of  the  fight  needs
leading and defining assault action from the sea. In the article, the assault
action from the sea is the subject of the research (over the centuries) as
one of forms of the conduct of operations in the art of war.
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Systematizing the terminology concerning conducting the sea assault
operation and assault action from the sea is a fundamental purpose of the
article.
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