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KA M P F S C H W I M M E R  –  KO M A N D O S I  BU N D E S M A R I N E  

 
 
Płetwonurkowie bojowi Kampfschwimmer niemieckiej marynarki wojennej to 

profesjonaliści wykonujący zadania na pod wodą, na morzu oraz na brzegu. 
Poziomem wyszkolenia i wykonywania zadań dorównują najlepszym oddziałom 
specjalnym na świecie. Poddając analizie historię powstania, organizację, 
wyposażenie oraz procesy szkolenia i wykonane zadania bojowe można stworzyć 
ogólny model tworzenia, szkolenia i działania tego typu jednostek.  

 
Słowa kluczowe: nurkowanie, morskie działania specjalne, podwodne 

działania bojowe 
 
 

KA M P F S C H W I M M E R-BU N D E S M A R I N ECO M M A N D O S  

 
 

German Navy Kampfschwimmer combat divers conduct a surface, underwater 
and land operations. They present the highest level of training and professionalion. 
Analyzing their history, missions, equipment and training we can create a pattern of 
the development this type of units. 

 
Keywords: diving, naval special operations, combat underwater operations 

 
 

 
WSTĘP 
 
Z pomysłem na napisanie niniejszego artykułu autorzy nosili się od dłuższego 

czasu. Główne problemy, które wstrzymywały ich od napisania tego artykułu są takie 
same, z jakimi borykał się K. Kubiak podczas prac nad swoją publikacja pt.: „Morskie 
działania specjalne”. Pierwszym i chyba najistotniejszym problemem jest wąski 
zakres, ogólnikowość, a nawet licznie występujące rozbieżności w dostępnych 
materiałach traktujących o działaniach specjalnych. Wynika to z samej istoty 
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prezentowanego rodzaju aktywności militarnej. W większości przypadków akcje 
specjalne jak i szkolenie tego rodzaju wojsk były i są otoczone głęboką tajemnicą. 
Dokumenty dotyczące znacznej ich części nadal mają charakter niejawny. Część 
publikacji powstała w wyniku dociekań i poszukiwań przedstawicieli mediów. Ich 
autorzy często jednak poruszają się bardziej w sferze domysłów niż faktów. Autorzy 
podejmujący zagadnienia związane z jednostkami specjalnymi poruszają się, zatem 
wśród niedomówień, informacji niepełnych, przeinaczonych i często mających 
charakter wyłącznie „faktu prasowego1

 

”. Autorzy muszą, zatem rozstrzygnąć dylemat: 
czy czekać z publikacją swojej pracy do czasu wyjaśnienia wątpliwości, czy też 
zdecydować się na druk ze świadomością, że opracowanie, mimo starannej i 
krytycznej selekcji informacji, może być niepełne, a nawet obarczone poważnymi 
błędami. W przypadku niniejszego opracowania podjęliśmy z pełną świadomością 
decyzję o jego ujawnieniu wiedząc, iż nie wyczerpaliśmy do końca tematu. 

 

 
Rys.1 naszywka na mundur Kampfschwimmer 

 
 

1. HISTORIA 
  

Elita nurków Bundesmarine (Marynarka Wojenna Niemiec) swoje korzenie ma 
jeszcze w czasach II Wojny Światowej, kiedy to w kwietniu 1944 roku kontradmirał 
Helmuth HEYE2 został dowódcą specjalnych jednostek desantowych przeznaczonych 
do działań dywersyjno – sabotażowych pod wodą, na jej powierzchni oraz w rejonach 
przybrzeżnych. Jedną z tych jednostek byli Kampfschwimmer3

                                                           
1 Fakt prasowy - informacja rozpowszechniana w prasie lub mediach elektronicznych, nie zawsze 

zgodna z prawdą, ale mająca wpływ na opinię publiczną. 

. Dopiero pod koniec 
1958 r. nowe dowództwo Bundeswery postanowiło powołać do życia grupę nurków 
bojowych. Na początku 1959 rekrutacją do nowopowstałej jednostki zajął się nikt inny 

2 Hellmuth Heye (ur. 9 sierpnia 1895, zm. 10 listopada 1970 w Mittelheim) – w czasie II Wojny Światowej 
admirał Marynarki Niemieckiej, założyciel i dowódca jednostek miniaturowych łodzi podwodnych i 
nurków bojowych. Po wojnie: polityk CDU, poseł do parlamentu niemieckiego (Bundestag), opublikował 
serię artykułów w prasie niemieckiej odnośnie zagrożeń militarnych ówczesnych Niemiec. 

3 Kampfschwimmer: z niemieckiego walczący (bojowi) pływacy.     
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jak znany nam już kontradmirał Helmuth HEYE, a pierwszym jej dowódcą Herbert 
Völsch4, podwładny Helmuta HEYE jeszcze z czasów II Wojny Światowej. Pierwsi 
żołnierze Kampfschwimmer swoje doświadczenie nurkowe zdobywali na początku 
1959 r. we Francji, w Tulonie u Nageurs de combat Marine Nationale (nurkowie 
bojowi Francuskiej Marynarki Wojennej), a od 1 lipca tego samego roku rozpoczęło 
się szkolenie pierwszej trzynastoosobowej grupy ochotników w Niemczech, w skład, 
której wchodziło 4 podoficerów i 9 szeregowych. Kurs odbywał się w bazie List na 
wyspie Sylt na Morzu Północnym5. Jednak już po miesiącu, czyli od 01.08.1959 r. 
komandosi zostali wcieleni w skład batalionu piechoty morskiej (Seebataillon) który 
stacjonował w Engwarden i Eckernförde w północnej części Niemiec. Jednak ze 
względu na odpowiednia infrastrukturę zabezpieczającą proces szkolenia, mimo 
wcielenia w nowe struktury szkolenie podstawowe dalej odbywało się w bazie List, 
dowództwo oraz pozostałe komponenty jednostki przebywały od tego czasu  
w Eckernförde. Jednak nie był to koniec wędrówek Kampfschwimmer, już w 1963 r. 
wraz z batalionem piechoty morskiej zostali przeniesieni na wyspę Borkum. W tych lat 
zwiększa się stan etatowy jednostki w wyniku, czego 1 kwietnia 1964 r. powstają dwie 
kompanie: nurków bojowych i nurków minerów. Zaś w 1966 wprowadzono 
odznaczenie nurka bojowego i emblemat Kampfschwimmer – jako znak 
przynależności do jednostki. W 1970 r. pozostała część jednostki przebywająca do tej 
pory w bazie List przeniosła do Eckernförde po otwarciu obiektów szkoleniowych dla 
nurków w szkole marynarki podwodnej. Od tej pory kompania składa się z plutonu 
szkolnego i dwóch plutonów bojowych i nosi nową nazwę Kampfschwimmerkompanie 
(KSK), pod którą znana jest do dnia dzisiejszego. Od 1976 r. (wg niektórych źródeł od 
roku 1978) niemieccy nurkowie bojowi rozpoczynają współpracę z US NAVY S.E.A.L 
Team II6. Po 1980 r. na podstawie międzyresortowego porozumienia nastąpiło 
wznowienie współpracy z GSG97

                                                           
4 A. Feit, Die Letzten Kriegstage, Hohnstorf/Elbe 2005. 

 z oddziałem specjalnym Federalnej Straży 
Granicznej. Po upadku muru berlińskiego w 1989 r. i otwarciu granicy, dowództwo 
Kampfschwimmerkompanie udało się do Kühlungsborn, gdzie znajdowała się baza 
nurków bojowych nurków NRD. Po zapoznaniu się ze sprzętem, który nie zmienił się 
praktycznie od lat 50-tych i wyszkoleniem swoich niedawnych przeciwników 
zaproponowano im wstąpienie do Bundesmarine pod warunkiem, że zaliczą 
egzaminy wstępne. Spośród 15 chętnych zaliczył je tylko jeden. W 1991 r. po upadku 
komunizmu i rozwiązaniu Układu Warszawskiego przeznaczenie KSK uległo 
modyfikacji zaś sama kompania stała się elementem nowo utworzonego batalionu 
nurków Bundesmarine, będącego w strukturach Flottille der Minenstreitkräfte (Flotylla 
Działań Przeciwminowych Bundesmarine). W skład tego batalionu wchodzą 3 
kompanie: nurków bojowych, nurków minerów, kompanii szkolnej z grupa 
pirotechniczną. W roku 1996 w związku z utworzoną 20 września jednostką specjalną 
Bundeswehry Kommando Spezialkräfte (KSK), Kampfschwimmerkompanie zmieniły 
skrót swojej nazwy na KSKp.  

5 Sylt – wyspa na Morzu Północnym, największa z Wysp Północnofryzyjskich, w kraju związkowym 
Szlezwik Holsztyn (Niemcy), w pobliżu granicy z Danią. 

6 United States Navy Sea, Air and Land (SEAL) (dosłowne tłumaczenie: Marynarka Wojenna Stanów 
Zjednoczonych, Morze, Powietrze i Ziemia). Komando foki lub po prostu foki to elitarne siły specjalne 
amerykańskiej marynarki. Powstały 25 maja 1961r . Walczyły w każdym większym amerykańskim 
konflikcie od czasu wojny wietnamskiej.  

7 GSG9-Grenzschutzgruppe 9 (Grupa nr 9 Straży Granicznej) niemiecki oddział antyterrorystyczny, 
uznawany za jeden z najlepszych na świecie, będący wzorem dla brygad z innych państw, utworzony 
po tragicznych wydarzeniach z olimpiady w Monachium 1972 r. 
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2. PRZEZNACZENIE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 
Żołnierze Kampfschwimmerkompanie to wszechstronnie wyszkolenie 

specjaliści z zakresu wielu dziedzin tj. jak nurkowanie, wspinaczka, skoki 
spadochronowe, pirotechnika, strzelanie, prowadzenie szybkich łodzi bojowych. 
Zebranie tak świetnych specjalistów w jeden oddział pozwoliło stworzyć jednostkę, 
która jest przeznaczona do wykonywania specjalnych operacji w wodzie, w powietrzu 
i na lądzie. Do ich zadań należy walka przeciw międzynarodowemu terroryzmowi, 
wykonywanie dalekich zwiadów, rozpoznania w portach, terenach przybrzeżnych, 
skupiskach statków, pozyskiwanie informacji dla dowództw wyższego szczebla oraz 
udział w militarnych operacjach ewakuacyjnych. Do zadań 
Kampfschwimmerkompanie należy również ochrona własnych statków i sprzętu 
wojskowego wewnątrz kraju i za granicą, oraz operacje ratownicze typu 
CombatSAR8

W skład batalionu nurków Bundesmarine wchodzi sztab, logistyka, kompania 
szkolna, kompania Minentaucher (nurków minerów), kompania Kampfschwimmer 
(nurków bojowych) oraz grupa łodzi bojowych. Kampfschwimmer składa się z dwóch 
dwudziesto ośmiu osobowych plutonów dowodzonych przez 2 oficerów oraz dowódcy 
kompanii. Cały batalion składa się z około 250 żołnierzy. Szczegółowe dane odnośnie 
struktury i stanu etatowego, ze względu na specyfikę służby nie są podawane opinii 
publicznej.  

. 

 
3. REKRUTACJA I SZKOLENIE 

 
Do służby Kampfschwimmerkompanie na stanowiska nurków bojowych mogą 

zgłosić się osoby ze środowiska cywilnego, marynarze oraz żołnierze z pozostałych 
rodzajów wojsk. Akces służby na stanowiska podoficerskie mogą wrażać marynarze, 
którzy odsłużyli przynajmniej 4 lata w Bundesmarine. Oficerowie zaś musza mieć za 
sobą 8 letni okres służby. Następnie kandydaci przechodzą gruntowne testy 
medyczne oraz badania psychologiczne. Kolejnym elementem jest sprawdzian 
wytrzymałości i prawności fizycznej w następujących konkurencjach: 

• pływanie na dystansie 1000 m 
• marszobieg na dystansie 5000 m 
• pływanie pod wodą na odległość  
• wstrzymanie oddechu na czas 
• test ogólnej sprawności i wytrzymałości fizycznej  

Ten etap przechodzi około 80% chętnych. 
Biuro rekrutacji znajduje się: 
 

Zentrum für Nachwuchsgewinnung der Marine  
Ebkerige- Kaserne Block 1 
26389 Wolhelmshaven 

 
 

„Naucz się cierpieć bez skargi”: to podstawowa dewiza szkolenia przyszłego 
nurka bojowego w Kampfschwimmerkompanie, dewiza ta pochodzi jeszcze z czasów 

                                                           
8 CSAR Combat Search and Rescue (CSAR, ang. Bojowe Poszukiwanie i ratunek) – działania 

ratunkowe, polegające na odnalezieniu ludzi w niebezpieczeństwie, zapewnieniu im pomocy i 
dostarczeniu ich w bezpieczne miejsce. 
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pruskiego modelu szkolenia w armii niemieckiej. To hasło zawiera w sobie istotę tego, 
czego instruktor oczekuje od kursantów. Od uczestników wymagana jest odwaga, 
bezwzględna motywacja (absolutna wola osiągnięcia sukcesu), gotowość do nauki, 
psychiczna elastyczność, wytrzymałość, pokora, pewność siebie, samodyscyplina 
i umiejętność pracy w zespole. Wszystkie te cechy są konieczne do przejścia ciężkiej 
drogi, aby z kursanta stać się w pełni wykwalifikowanym nurkiem bojowym. Szkolenie 
ma charakter dobrowolny, co oznacza, że na każdym etapie szkolenia kandydat może 
zrezygnować, lecz od tych, którzy chcą dotrwać do końca wymaga się każdego dnia, 
przez cały okres szkolenia „ wszystkiego”, co najlepsze mają do zaoferowania. Nie 
zaliczenie poszczególnych modułów szkoleniowych oznacza relegowanie z kursu. 
Według dostępnych źródeł proces szkoleniowy w jednostce wygląda następująco: 
• 3 miesiące szkolenia podstawowego  
Na ten element szkolenia zostają skierowane osoby, które nie służyły do tej pory  
w siłach zbrojnych. Podczas szkolenia podstawowego kandydaci przechodzą 
standardowe szkolenie wojskowe, jakiemu podawani są marynarze. Polega ono na 
zapoznaniu z obowiązującymi przepisami prawno-organizacyjnymi, szkolenie  
z obsługi sprzętu będącego na podstawowym wyposażeniu marynarza, podstawy 
nawigacji i topografii oraz szkolenia strzeleckiego, łączności, pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Po pozytywnym zaliczeniu tego etapu, kandydat do pracy  
w jednostce przechodzi do dalszej części szkolenia.  
• 3 miesiące szkolenia w działaniach specjalnych 
Podczas szkolenia w działaniach specjalnych kursanci zapoznają się z tajnikami walki 
w terenach o różnorodnym ukształtowaniu geograficznym i klimatycznym, działając 
w początkowym okresie jako pojedynczy żołnierz w składzie drużyny, następnie 
wykonując zadania w jej strukturach. Naucza się również wykorzystywania gotowych 
materiałów i ładunków wybuchowych na potrzeby realizacji postawionych zadań. 
Szkoleni przechodzą trening nawiązywania i prowadzenia łączności na sprzęcie 
przeznaczonym dla sił specjalnych. Charakterystycznym elementem tego etapu są 
wielokilometrowe marsze, z pełnym wyposażeniem które umożliwia przetrwanie  
i wykonanie określonego zadania. Marsze te połączone są z nawigacją topograficzną  
w nieznanym terenie oraz wykonanie działań rozpoznawczych. Kursanci uczą się 
sposobów przetrwania w ekstremalnych sytuacjach i warunkach klimatycznych oraz 
udzielanie pomocy medycznej w warunkach bojowych. Kolejnym modułem na tym 
etapie szkolenia kandydata na nurka bojowego jest wykorzystanie w czasie zadań 
bojowych z pojazdów. Ukoronowaniem tego etapu są zajęcia z walki w terenie 
zurbanizowanym. W tym samym czasie poszczególne zajęcia są przeplatane bardzo 
intensywnie szkoleniem strzeleckim, gdzie praktykowane jest strzelanie  
z najróżniejszych rodzajów broni w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Oczywiście 
szkolenie strzeleckie jest prowadzone metodą stopniowania trudności, zaczynając od 
najprostszych sytuacji strzeleckich przy wykorzystaniu podstawowego uzbrojenia 
kończąc na strzelaniach z najbardziej „egzotycznych„ rodzajów broni oraz zajęciach 
ogniowych w ośrodkach zurbanizowanych. Etapem końcowym w szkoleniu 
strzeleckim są strzelania w pomieszczeniach, wykonywane  amunicją bojową.  
• 1 miesiąc szkolenia nurkowego podstawowego 
Szkolenie to polega na nauczeniu kursantów nurkowania na sprzęcie nurkowym  
o otwartym obiegu powietrza jako czynnika oddechowego. W trakcie kursu 
przeprowadzane są zajęcia z fizjopatologii nurkowej, fizyki, oddziaływania środowiska 
wodnego na organizm człowieka, budowy i zasady działania sprzętu nurkowego, 
podstaw dekompresji, chorób i wypadków nurkowych oraz zasad postępowania 
w przypadku ich wystąpienia. Oczywiście główny nacisk kładzie się na zajęcia 
praktyczne po ukończeniu, których kursant powinien, swobodnie i bezpiecznie 
wykonywać zadania pod wodą, przy użyciu sprzętu do nurkowania o otwartym obiegu 
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powietrza jako czynnika oddechowego. Posiadać umiejętności umożliwiające nurkowi 
samo ratowanie się w wypadku awarii sprzętu oraz umieć pomóc innemu nurkowi 
gdyby zaistniała taka potrzeba. 
• 2 tygodnie szkolenia pirotechnicznego 
Te dwa tygodnie szkolenia polegają na nauczaniu kursantów z zawansowanych 
umiejętności obliczania, zastosowania i posługiwania się materiałami wybuchowymi 
produkowanymi fabrycznie, jak i ładunków wykonanych samodzielnie. 
• 1 miesiąc szkolenia na nurka minera 
Według dostępnych danych, ten etap szkolenia polega na zdobyciu umiejętności  
w planowaniu, zakładaniu i detonowaniu materiałów wybuchowych pod wodą. 
Kursanci korzystając z gotowych min i ładunków przeznaczonych do używania pod 
wodą, ale również samodzielnie wykonują takie ładunki. W pierwszym etapie wyżej 
opisane czynności są realizowane na aparatach o otwartym obiegu powietrza jako 
czynnika oddechowego, następnie na aparatach o zamkniętym lub półzamkniętym 
obiegu czynnika oddechowego, w których czynnikiem oddechowym może być czysty 
tlen jak i jego mieszaniny. 
• 1 miesiąc szkolenia na nurka bojowego 
W trakcie szkolenia na nurka bojowego szkoleni wykorzystują aparaty o zamkniętym 
obiegu czynnika oddechowego, półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego lub 
aparaty, które technologicznie posiadają możliwość pracy na obydwu obiegach,  
w zależności od potrzeby nurkującego. Kursanci zdobywają niezbędną wiedzę  
z taktyki niebieskiej, łączności pod wodą, walki wręcz w wodzie, strzelania 
podwodnego, nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu podstawowych przyrządów 
nawigacyjnych, jak i najnowszych nowinek technicznych oraz prowadzenia pojazdów 
podwodnych. Główny nacisk w tym module kładzie się na odpowiednie zachowanie 
się nurków w sytuacjach taktycznych, kiedy występują samodzielnie lub w zespole 
nurków, nabycie jak najwyższych umiejętności w nawigacji podwodnej, 
rozpoznawania i opanowywania na różne sposoby budowli hydrotechnicznych, 
infrastruktury portowej i jednostek pływających. 
• 2 miesiąc działań szkolno-bojowych w strukturach 
Kampfschwimmerkompanie. 
W trakcie szkolenia operacyjnego zapoznaje się szkolonych, którzy dotarli do tego 
etapu z kanonami planowania, realizowania i zakończenia operacji, do jakich 
przeznaczeni są nurkowie bojowi. Przekazywane są zasady współdziałania z innymi 
komponentami sił zbrojnych takimi jak wsparcie medyczne, lotnicze i ogniowe. 
Omawiane są zasady współpracy pododdziałami KSK oraz pododdziałami 
antyterrorystycznymi policji. 
• 2 tygodnie szkolenia na prowadzenie pontonów i łodzi bojowych 
Szkolenie na prowadzenie pontonów i łodzi bojowych obejmuje manewrowanie 
szybkimi łodziami bojowymi, działanie w parach lub zespołach łodzi, nawigację 
morską, budowę i zasadę działania łodzi, elementy międzynarodowego prawa drogi 
morskiej, meteorologię, sygnalizację i łączność oraz ratownictwo. 
Kandydaci do służby w jednostce na stanowiskach podoficerskich dodatkowo 
uczestniczą w: 
• 3 miesięczny kurs podoficerski 
Kurs podoficerski naucza kandydatów na podoficerów szerokiego spektrum 
dowodzenia najniższym szczeblem pododdziałów Bundesmarine. W program 
szkolenia wchodzą zajęcia praktyczne (organizacja i prowadzenie zajęć ze szkolenia 
strzeleckiego, taktycznego, musztry itp.) jak i zajęcia teoretyczne (metodyka 
prowadzenia zajęć, wychowanie obywatelskie, przepisy, regulaminy itp.) 
• 10 tygodniowy kurs taktyki działania nurków bojowych 
Podczas tego kursu naucza się przyszłych podoficerów Kampfschwimmerkompanie 
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zasad działania drużyn, plutonów nurków bojowych w najróżniejszych sytuacjach 
taktycznych, w różnorodnym terenie. Sposobów planowania, organizacji i realizacji 
zadań bojowych i współpracy z innymi komponentami działającymi na rzecz 
wykonywanego zadania.  
• 6 tygodniowy kurs na prowadzenie różnych pojazdów samochodowych 
Jest to kurs na kierowanie samochodami Bundeswehry (KFZ), odpowiednik kursu na 
prowadzenie pojazdów /odpowiednik kategorii A, B, C i E w Polsce/. 
 

Po ukończeniu tego etapu, gdzie pozostaje około 5 % rozpoczynających 
nabór, absolwenci otrzymują swojego upragnionego „rekina”– odznakę nurka 
bojowego i są kierowani, zgodnie z sugestiami instruktorów, do dalszej służby  
w kompanii Kampfschwimmer lub kompanii Minentaucher. Dalsze procesy szkolenia 
polegają na: uczestniczeniu w różnorodnych kursach organizowanych przez 
Niemieckie Siły Zbrojne we współpracy z policją i innymi jednostkami specjalnymi na 
świecie, zgrywaniu poszczególnych elementów etatowych kompani, współdziałaniu 
ze sobą w różnych sytuacjach i warunkach atmosferycznych. Co trzy lata absolwenci 
powracają do Eckernförde, gdzie przechodzą kurs doskonalący z: taktyki, nowego 
sprzętu materiałów wyposażenia oraz materiałów wybuchowych używanych przez 
NATO jak i przez inne siły zbrojne. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rys. 2. Symbol nurka bojowego 
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Schemat nr 1. Przykladowy przebieg szkolenia nurka bojowego. 
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4. WYPOSAŻENIE  
 
4.1 SPRZĘT DO NURKOWANIA 

  
Sprzęt do nurkowania podstawowego to aparaty o otwartym obiegu czynnika 

oddechowego różnych producentów, aparaty nurkowe do zadań bojowych dostarcza 
do jednostki niemiecka firma „Dräger”, która projektuje i produkuje od wielu lat sprzęt 
nurkowy zarówno dla niemieckich Kampfschwimmer jak i nurków innych narodowości 
(np. US Navy S.E.A.L.S). Aparat o zamkniętym obiegu tlenu, jako czynnika 
oddechowego, Lar VI jest najnowszym modelem zaoferowanym dla 
Kampfschwimmer przez Drägera. Ten tlenowy aparat działający w obiegu 
zamkniętym z regeneracją czynnika oddechowego, przy pomocy wapna 
sodowanego, pozwala na bezpieczne przebywanie pod woda nawet do czterech 
godzin, do tego jest niemagnetyczny, co pozwala na zbliżanie się do materiałów 
wybuchowych posiadających zapalniki magnetyczne. Bardziej zaawansowanym 
aparatem używanym w jednostce jest: LAR VII Combi, który służy do nurkowania  
z wykorzystaniem czystego tlenu lub nitroxu. Przełączanie na określoną pracę 
odbywa się przed zanurzeniem. Można uzyskać dwa przedziały nurkowania 0-10 m 
lub 0-24 m. W czasie pracy na nitroxie aparat działa w półzamkniętym obiegu 
czynnika oddechowego. Do utrzymania głębokości służy kamizelka wypornościowa – 
działająca w podobny sposób jak „jacket”, jednak posiadająca własne źródło zasilania 
w czynnik wypornościowy. Kampfschwimmer w większości używają kombinezonów 
firmy „Posejdon”. Używane są zarówno jako w wersjach mokrych jak i suchych. 
Ostatnio jednak zostały wprowadzone do użytku kombinezony suche firmy „Unisuit”. 
Nurkowie bojowi posiadają również zestawy do bezprzewodowej łączności 
podwodnej, jednak nie ma wiarygodnych, dostępnych, danych, co do ich producenta  
i danych technicznych. 

 

 
 
 
 

Rys. 3. Aparat nurkowy LAR VI 
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Rys. 4. Element łączności podwodnej zamontowany na LAR VI 
 
 

4.2 BROŃ 
 

Broń która znajduje się obecnie na wyposażeniu Kampfschwimmer to: 
pistolety, pistolety maszynowe, karabinki i karabiny najlepszych producentów 
uzbrojenia na świecie. Poniżej zaprezentowano zdjęcia nurków bojowych 
wyposażonych w broń której używają w czasie treningów jak i misji bojowych oraz jej 
podstawowe dane techniczne.  

 
 

 
 

Rys. 5. Nurkowie bojowi wyposażeni w G 36 
 
 
 
 

 
 

Rys. 6. Nurek bojowy wyposażony w MP 5. 
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Tabela 1. 
 

Podstawowe dane techniczne broni używanej przez Kampfschwimmer. 

 
LEGENDA: 
- brak danych ppa - do przebijania pancerza aktywnego 
bzp – bezwładność zamka 
półswobodnego 

gran. – granatnik 

eon - elektrycznym odpalaniem 
naboi 

ppanc – pocisk przeciwpancerny 

gran. –granatnik rb - do rozbijania bunkrów  
kw – karabin wyborowy srps - silnik rakietowy na paliwo stałe 
ozp - odrzutu zamka 
półswobodnego 

uczz - urządzenie do cichego zamykania zamka 

pkg - podwójna głowica 
kumulacyjna 

wz - wydłużony zasięg 

pp – pistolet podwodny  

lp. Nazwa Zasada 
działania Rodzaj Typ 

naboju 

Liczba 
naboi w 

magazynku 
[szt.] 

Zasięg 
skuteczny Uwagi 

1.  Heckler & Koch AG36 - gran. 40 - 25-100 - 
2.  Heckler & Koch G 36 bzp pm 5,56x45 30,100 800 - 
3.  Heckler & Koch G36C bzp pm 5,56x45 30,100 300 - 
4.  Heckler & Koch G36E bzp pm 5,56x45 30,100 25-100 - 
5.  Heckler & Koch G36KE bzp pm 5,56x45 30,100 800 - 
6.  Heckler & Koch MG 36 bzp pm 5,56x45 30,100 480 - 
7.  Heckler & Koch MP5A1 bzp pm 9 x 19 10, 15, 30, 

100 25-100 - 

8.  Heckler & Koch MP5A2 bzp pm 9 x 19 10, 15, 30 25-100 - 
9.  Heckler & Koch MP5A3 bzp pm 9 x 19 10, 15, 30 25-100 - 
10.  Heckler & Koch MP5A4 bzp pm 9 x 19 10, 15, 30 25-100 - 
11.  Heckler & Koch MP5A5 bzp pm 9 x 19 10, 15, 30 25-100 - 
12.  Heckler & Koch 

MP5SD1 bzp pm 9 x 19 10, 15, 30, 
100 25-100 - 

13.  Heckler & Koch MP64 bzp pm 9 x 19 10, 15, 30 25-100 - 
14.  Heckler & Kocha P11 eon pp 7,62x36 5 30m (15m 

w) - 

15.  Milan 2 srps ppanc pgk - 400 - 2000 srps 
16.  Milan 2T srps ppanc pgk - 400 - 
17.  Milan 3 srps ppanc pgk - 400 - 
18.  Milan ER srps ppanc pgk - 400 pgk 
19.  PSG – 1 - kw 7,62 x 51 5,20 - uczz 
20.  Pzf3 ozp ppanc 110 - 600m - 
21.  Pzf3-T ppa ppanc 110 - - - 
22.  Pzf3 Bunkerfaust Rb ppanc 110 - - - 

                                    Tabela nr 1. 
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4.3 SPRZĘT PŁYWAJĄCY  
 

Niemieccy nurkowie bojowi do przerzutu nawodnego oraz zabezpieczenia 
szkoleni używają różnego rodzaju sprzętu pływającego. Podstawowymi wodnymi 
środkami transportowymi są: kajaki, miętkie pontony operacyjne i łodzie hybrydowe 
typu RIB, wyposażone silniki zaburtowe lub napęd typu „JET”. Kampf sch wimmer  
używają tego typu sprzętu produkowanego m.in. przez: 

- kajaki i pontony firmy Klepper  
- szybkie łodzie bojowe RIB firmy Zodiac 

Poniżej zdjęcia nurków bojowych w kajakach i łodziach typu RIB. Jak można 
zauważyć szybkie łodzie wyposażone są w pokładową broń strzelecką dużego 
kalibru.  
 

   
a) b) c) 
 

Rys. 7. Kajaki i szybkie łodzie bojowe 
a) Kajak firmy Klepper, b) 6 metrowy RIB, c) Szybka łódź bojowa Zodiac 

 
 

4.4 POJAZDY ROV 
 

ROV są to bezzałogowe pojazdy podwodne bardzo często używane  
w podwodnym przemyśle wydobywczym. Dzięki swoim bardzo dobrym zdolnością 
manewrowym i możliwością zamontowania na ich platformie różnego rodzaju sprzętu 
oraz urządzeń świetni nadają się do przeprowadzenia rozpoznania oraz 
wspomagania prac podwodnych w miejscach gdzie użycie nurka jest zbyt 
niebezpieczne lub czasochłonne. W skład ROV wchodzi zazwyczaj: pojazd, kabel 
zasilający połączony z urządzeniem sterującym i zasilającym, konsola kierowania, 
żurawik i agregat prądotwórczy.  

W niemieckiej marynarce najczęstszymi użytkownikami tego typu sprzętu są 
Minentaucher (nurkowie minerzy). Posiadają oni na wyposażeniu system 
przeciwminowy Seafox, produkcji STN Altas Electonic GmbH (rys. 8). Jest to zdalnie 
sterowany pojazd podwodny o długości 1,30 m., średnicy ok. 0,20 m. i masie 35 kg. 
Przenosi ładunek kumulacyjny o masie 1,5 kg. Naprowadzany jest według wskazań 
stacji hydroakustycznej na obiekt podwodny sklasyfikowany jako mina. 
 
 

 
Rys. 8. Pojazd ROV typu SeaFox-C 
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5. MISJE  

1. 1991 rok przejdzie do historii Kampfschwimmer, pierwszy raz po II wojnie 
światowej, rząd niemiecki pozwolił swoim siłom zbrojnym wziąć udział w działaniach 
poza terytorium Niemiec, kiedy to KSKp brali udział w usuwania min z Zatoki Perskiej.  

 
2. Inne znane miejsca działania tej jednostki to:  

• Südflanke na Bałkanach w 1991,  
• Sharp Guard na Adriatyku w 1993 i 1993,  
• Restore Hope w Somalii w 1994,  
• KFOR w Kosowie w latach 1999-2002,  
• Enduring Freedom w 2002.  
 

WNIOSKI 
 
Proces tworzenia jednostki Kampfschwimmer w początkowym etapie 

powiązany jest po przez pierwsze dowództwo i marynarzy z hitlerowskimi Niemcami, 
jednak nie przeszkodziło to w procesie tworzenia jednostki i szkolenia komandosów 
po II Wojnie Światowej. Jednostka nurków bojowych oparła się kilku reorganizacją 
Marynarki Wojennej Niemiec i skutecznie działa po dzień dzisiejszy. Jej kształt został 
rozwinięty o kompanię Minentaucher i kompanię szkolną. Zwiększenie liczebności nie 
wpłynęło na „sito selekcyjne” kandydatów na nurków bojowych i nie osłabiło jakości 
szkolenia oraz zdolności bojowych niemieckich komandosów. Szkolenie oparte na 
wzorcach najlepszych jednostek specjalnych świata jest ciągle modyfikowane  
i udoskonalane. Współpraca z takimi legendami jak US NAVY S.E.A.L mówi sama za 
poziom wyszkolenia jaki prezentuje ta jednostka. Dodając do tak wyszkolonych ludzi, 
najlepszy sprzęt, wyposażenie i broń jaka jest dostępna na rynkach militarnych mamy 
obraz tej formacji, który jawi się jako: światowej klasy jednostka działań specjalnych 
przeznaczonej do walki w środowisku wodnym. Czynny udział po 1991 r. w powyżej 
przytoczonych konfliktach potwierdza tylko wartość bojową Kampfschwimmer. 
Historia, wyposażenie, uzbrojenie, działalność rekrutacyjna, szkoleniowa i bojowa jest 
bardzo dobrym przykładem dla innych sił zbrojnych, planujących stworzenie takiej 
formacji lub zmodyfikowanie już posiadanych morskich sił specjalnych. Jest to dość 
istotna wiedza w dzisiejszych czasach w których roi się aż od incydentów  
i działalności pirackich, chociażby u wybrzeży Somalii, i działań kontrterorystycznych 
realizowanych przez różne państwa zainteresowane tym problemem. 
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