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OD REDAKCJI

Oddajemy Czytelnikom pierwszy zeszyt "Biuletynu Historycznego 
Marynarki Wojennej"o Inicjatywa wydawania zbioru opracowań zrodziła 
się wśród pracowników Wydziału Historycznego Marynarki Wojennej oraz 
członków powstałego w 1962 r., w Marynarce Wojennej Koła Polskiego 
Towarzystwa Historycznego0 Zainteresowanie oficerów, jakie towarzyszyć 
ło przy opracowywaniu pierwszego zeszytu biuletynu, utwierdziło nas 
w przekonaniu, iż wysunięta inicjatywa była słuszna i odpowiada aktu
alnemu zapotrzebowaniu społecznemuo z

Przystępując do wydawania "Biuletynu Historycznego Marynarki 
Wojennej* pragniemy popularyzować dorobek naukowy młodych historyków 
marynarki wojennej« Pragniemy, aby dorobek ten służył celom poznaw
czym, a także praktyczny® celom szkoleniowym i wychowawczym., Życze
niem naszym jest także szersze zainteresowanie problematyką histo
ryczną marynarki wojennej historyków spoza marynarki, z wojskowych 
i cywilnych ośrodków naukowo-badawczych w kraju,

"Biuletyn Historyczny Marynarki Wojennej", wydawany przez Y/ydział 
Historyczny Marynarki Wojennej, będzie zawierał zbiór opracowań z 
dziedziny historii polskiej marynarki wojennej oraz historii rozwoju 
morskiej sztuki wojennejo Młodego środowiska historycznego w marynar
ce wojennej nie stać jeszcze na periodyczne wydawanie czasopisma, 
"Biuletyn" będzie czasowo wydawany nie periodycznie, 2-3 razy w 
roku, w zależności od konkretnych potrzeb oraz posiadanego materia
łu, stanowiącego rzeczywisty dorobek naukowy,, W pierwszych latach 
wydawnictwo drukowane będzie na powielaczu.

Zespół redakcyjny oddając do rąk Czytelników pierwszy zeszyt 
"Biuletynu Historycznego Marynarki Wojennej" pragnie zaznaczyć, iż 
zawarte w poszczególnych opracowaniach oceny i wnioski mają w dużej 
mierze charakter dyskusyjny, Zdajemy sobie także sprawę, iż niektóre 
materiały nie zostały w pełni dopracowane, zawierają niedomówienia9 
a być może nawet nieścisłości,. Strona graficzna wydawnictwa również



odbiegu od doskonałością Częściowym usprawiedliwieniem autorów i zes
połu redakcyjnego jest jednak fakt, iż większość materiałów ma cha
rakter pionierski, sięga do problematyki ważnej, ale niestety, leżą
cej do tej pory odłogiem i nie poruszonej dotychczas w opracowaniach 
historycznych. Pisząc o tym oczekujemy życzliwej, twórczej krytyki 
opracowań zawartych w biuletynie. Jednocześnie zapraszamy do współ
pracy autorskiej wszystkich, którym bliska jest historia marynarki 
wojennej.
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PROBLEMATYKA BADAŃ HISTORYCZNYCH

W MARYNARCE WOJENNEJ

”Jeśli tylko z wielkim trudem od
twarzamy losy dawnej marynarki 
Rzeczypospolitej, zawiniło naj
ciężej długotrwałe zaniedbanie 
na tym terenie, które pociągnęło 
za sobą stratę i redukcję źródeł 
przez żarłoczny czas, Niechże to 
stanie się ostrzeżeniem dla na
szego pokolenia historyków,, 

/Stanisław Bodniak/

Tradycje morskie narodu polskiego obejmują okres co najmniej dzie- 
sięciowiekowych wysiłków o utrzymanie się na wybrzeżu i zachowanie 
swych praw do Bałtyku, poczynając od walk obronnych Słowian nadbałtyc
kich z najazdami feudałów niemieckich i skandynawskich, poprzez walki 
z Krzyżakami i Szwedami, a kończąc na najnowszym okresie powrotu na| 

piastowskie ziemie nad Bałtykiem i twórczym wysiłku w rozbudowie i 
umacnianiu gospodarki morskiej Polski Ludowej, Wiele kart z naszej prze
szłości morskiej zdołano już odtworzyć, ale niektóre świecą jeszcze 
pustką bądź też zapisane są małymi fragmentami i wymagają dalszych ba
da ń, Tymczasem rozwijające się nadzwyczaj bujnie w naszych czasach wy
darzenia jak gdyby przyspieszały wskazówki zegara dziejowego0 Historią 
stały się lata międzywojenne, nie tak dalekie przecież pod względem 
czasu, a jednak należące do innej, jakby zamierzchłej epokio Historią 
stały się koszmarne lata wojny, choć w pamięcinaszej czas nie zdołał 
jeszcze ich zatrzeć, Do historii trzeba także zaliczyć niedawny,

Stanisław Bodniak, Problemy morskie w historiografii pols
kiej, Materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Bałtyckiego w 
Szczecinie dnia 8-9,IV, 1948 r, Gdańsk-Szczecin-Bydgoszcz 1948, 
s, 28, 
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bliski nam uczuciowo okres powstawania i rozwoju Ludowej Marynarki 
Wojennej o

Nasze tradycje morski® w ostatnich dziesiątkach lat znacznie się 
wzbogaciłyo Niestety^ karty z naszej najnowszej przeszłości morskiej 
w zbyt wielu miejscach nie są jeszcze zapisane0 Nie tylko cel® poznaw
cze e ale także codzienne życie i jego potrzeby dyktują konieczność szyb- 
kiego ich wypełnienia0 Zadanie to spada na młode środowisk© historyczne 
marynarki wojennej o Wprawdzie środowisko to jest jeszcze nieliczne^ być 
może brak mu także większego doświadczenia0 ale i t® momenty wydają się 
przemawiać za skoncentrowaniem jeg© wysiłków badawczych na najnowszym 
okresie dziejów naszej marynarki^ choćby ze względu na możliwość kon
frontacji tych wysiłków z żywymi źródłami8 które z każdym roki®mp nie- 
stety9 coraz bardziej szczupl®ją0 Za koniecznością rozwinięcia badań 
nad-najnowszym okresem przemawia jednak przed® wszystkim zamówienie 
społeczne w postaci dużego zainteresowania składu osobowego marynarki 
naszą najnowszą przeszłością morską0 Zaspokojeni® tych zainteresowań 
odegra dodatnią rolę w pracy wychowawczejp prowadzonej w jednostkach 
marynarki i w środowiskach cywilnycho

Najnowsze dzieje marynarki wojennej obejmują lata od 11918 r0 do 
chwil obecnycho Widać w nich trzys wyraźnie zarysowane okresy? pierwszy = 
to lata 1918-19399 rozpoczęte tworzeni®® marynarki bezpośrednio po uzys
kaniu niepodległości po pierwszej wojnie światowej9 a zamknięte tra
gicznym wrześniem 1939 r05 drugi okres obejmuje lata wojny i walk pols
kich okrętów poza granicami kraju § trzeci ©kres rozpoczął rok 19440 
kiedy wraz z powstającym ludowym państwem polskim rodziła się ludowa 
Marynarka Wojennao

Uwzględniając te okresy8 przed historykami marynarki wojennej wy
suwają się trzy pilneB o dużym znaczeniu społecznym zadania?

- opracowania historii marynarki wojennej okresu międzywojen
nego;

- opracowania historii marynarki w wojnie obronnej z Niemcami 
we wrześniu 1939 r0 oraz działań jednostek polskich przy boku marynar

ki brytyjskiej w latach 1939=1945;

- opracowania zarysu historii ludowej Marynarki Wojennejo

Za najpilniejsze trzeba uznać trzecie zadanie - opracowanie zary
su historii ludowej Marynarki Wojennej0 Chodzi o przedstawienie mary
narzom i całemu społeczeństwu wysiłku narodu polskiego w jej tworzeniu,,
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wykazanie kierowniczej roli Polskiej Partii Robotniczej i jej kontynu
atorki => Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w organizowaniu mors
kich sił zbrojnych^ a także pomocy udzielanej nam przez bratnią marynar
kę radziecką^, Chodzi o przedstawienie społeczeństwu charakteru ludowej 
Marynarki Wojennej8 zadań9 jakie spełniała ona dotychczas i roli9 jaką 
odgrywała w ogólnym systemie sił zbrojnych kraju0 Chodzi wreszcie o wy
kazanie dużego wysiłku organizacyjnego stanu osobowego ludowej Marynarki 
Wojennej9 jego konkretnych osiągnięć w tworzeniu jednostek9 w umacnianiu 
władzy ludowej na Wybrzeżu,, w szkoleniu i wychowaniuo W sumie pragnęli
byśmy widzieć możliwie pełny zarys historii ludowej Marynarki Wojennejo 
Wykonanie tego zadania jeszcze bardziej zbliży marynarkę wojenną do 
społeczeństwaa a zarazem wywrze niewątpliwie dodatni wpływ na pracę 
szkoleniową i wychowawczą w Marynarce Wojennej9 będą to bowiem najbliż
sze o najdroższe nam tradycje0 Konieczność przystąpienia do prac na tym 
odcinku wskazuje znane zarządzenie nr 19 szefa Głównego Zarządu Poli- 
. 2tycznego0

Na tle naszych obecnych poczynań w dziedzinie zabezpieczenia obron
ności Wybrzeża i podnoszeni^. siły bojowej Marynarki Wojennej wyraźnie 
kontrastują poczynania z okresu międzywojennegoo Zobrazowanie tych 

ostatnich jest drugim9 bardzo ważnym zadaniem historyków marynarki0 mo
że wyjaśnić bowiem głębszea klasowe przyczyny słabości przedwrześniowej 
marynarki wojennejp a także błędne koncepcje strategiczno-operacyjne i 
rozwojowe wynikające z niesłusznych założeń politycznych i rzeczywiste 
funkcje spełniane przez marynarkę wojenną okresu międzywojenneg©0 Z dru
giej strony gruntowne studia nad dziejami przedwrześniowej marynarki 
wojennej umożliwią zobrazowanie dużego wysiłku narodu polskiego w stwo
rzeniu floty wojennej9 uważanej przez szerokie masy za skuteczne narzę
dzie w odparciu agresywnych prób Niemiec^ czynionych przez cały okres 
międzywojennya Studia te wykażą niewątpliwie patriotyzm i przywiązanie 
do polskiego morza marynarzyg podoficerów i licznych oficerów marynarki 
okresu międzywojennego^ ich zapał w tworzeniu marynarki na skromnym od
cinku wybrzeża^ jakim dysponowaliśmy dc 1939 r« Naukowe opracowanie 
historii marynarki wojennej lat 1918-1939 będzie miało niewątpliwie 
duże znaczenie praktyczne w prowadzonej pracy szkoleniowej i wychowaw
cze jo

2
Zarządzenie nr 19/Polito z 12 kwietnia 1961 r0
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Trzecie pilne zadanie - to opracowanie wysiłku marynarzy polskich 
w latach ostatniej wojny. Walki obronne na Wybrzeżu w 1939 ro są jeszcze 
niestety stosunkowo mało znane i fragmentarycznie jedynie opracowane. 
Wojna w 1939 r, wykazała brak realizmu w rozwoju przedwrześniowej mary
narki wojennej, ale jednocześnie ofiarność polskich marynarzy, głęboki 
patriotyzm, zdecydowaną wolę walki z hitlerowskim najeźdźcą, Z niebywa
łym męstwem walczyli obrońcy Westerplatte, których imię nosi dzisiaj 
Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej, Dzielnie bronili się marynarze w 
Gdyni, na Kępie Oksywskiej i na Helu« Dzielnie walczyły polskie okręty? 
niszczyciel "Wicher", stawiacz min "Gryf", okręty podwodne? "Orzeł", 
“Sęp", "Ryś", "Żbik" i "Wilk", a także kanonierki i trałowce. Trzeba 
problematykę działań obronnych we wrześniu 1939 r, jak najszybciej pod

jąć i opracować.

Podobnie wygląda kwestia wysiłku zbrojnego marynarzy polskich, wal
czących w latach wojny światowej poza granicami kraju na różnych mo
rzach świata. Piękne czyny bojowe mają na swym koncie nasze zasłużone 
niszczyciele - "Błyskawica" i przekształcona na okręt-muzeum "Burza", 
Chlubne karty historii zapisały także pozostałe okręty? niszczyciele 
"grom", "Garland", "Piorun", "Kujawiak", "Ślązak",."Krakowiak", okrę

ty podwodne? "Orzeł", "Wilk", "Sokół", "Dzik* i inne. Nasze tradycje 
morskie z lat wojny poważnie wzbogaciła polska flota handlowa, której 
statki uczestniczyły niemal we wszystkich większych operacjach mors

kich drugiej wojny światowej.

Takie oto trzy najpilniejsze zadania zarysowują się przed history
kami w marynarce wojennej. Jakie problemy, wynikające z tych zadań, 
wydają się godne szczególnego podkreślenia? Z historii ludowej Marynarki 
Wojennej za problemy takie można uznać m,in,?

- koncepcje rozwojowe i rozwój ludowej Marynarki Wojennej;

- rolę marynarki wojennej w umacnianiu władzy ludowej na wy

brzeżu w latach 1945“1948; 
*

- rolę i rozwój organizacji partyjnych i młodzieżowych w mary

narce wojennej;

- więź i rozwój stosunków marynarki wojennej ze społeczeństwem;

- rozwój stosunków marynarki wojennej z bratnimi marynarkami 
państw zaprzyjaźnionych;

- zarysy historii poszczególnych jednostek marynarki wojennej, 
jak Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, zespołu okrętów podwodnych, 
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trałowców, lotnictwa morskiego, historię naszego niszczyciela 
"Błyskawicy”, okrętu-muzeum "Burzy” i innych zasłużonych jednostek,,

Z historii marynarki wojennej okresu międzywojennego za problemy 
takie można uznać?

. - rozwój marynarki wojennej w poszczególnych okresach;

- rozwój szkolnictwa wojskowego w marynarce wojennej;

- koncepcje strategicznego i operacyjnego wykorzystania mary
narki wojennej;

- stosunki marynarki wojennej z Wolnym Miastem Gdańskiem i ma
rynarkami państw bałtyckich;

- biografie niektórych osób;

- historię poszczególnych jednostek,,

Z okfe^Ł^z Niemcami hitlerowskimi w latach 1939-1945 za ważne pro 

bierny trzeba uznać?

- analizę planów strategicznych i operacyjnych wykorzystania 
marynarki wojennej w wojnie z Niemcami;

- przygotowanie marynarki wojennej do wojny;

- koncepcje rozwojowe i rozwój marynarki wojennej podczas woj
ny;

- udział marynarki wojennej w realizacji polityki tzw„ rządu 
londyńskiego;

- zasady i przebieg współpracy marynarki polskiej z brytyjską;

- organizację wychowania i wyszkolenia w marynarce wojennej w 

czasie wojny;

- działania polskich okrętów nawodnych;

- działania polskich okrętów podwodnych;

- udział w wojnie polskich statków handlowych;

- udział okrętów polskich w poszczególnych operacjach gloty 
brytyjskiej i w obronie wybrzeża polskiego we wrześniu 1939 r«

Do opracowania wymienionych problemów, za wyjątkiem okresu wojny? 
znajdują się pokaźne objętościowa materiały źródłowe w archiwach kra
jowych, przede wszystkim w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, 
w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w Archiwum Marynarki Wojennej w
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Gdyni, a także częściowo w Archiwum Wojewódzkim w Gdańsku,

W Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie znajduje się ponad ty
siąc obszernych teczek z różnymi dokumentami marynarki wojennej okresu 
międzywojennegoc Uzupełnieniem ich są skromniejsze objętościowo, ale 
niemniej ważne materiały znajdujące się w Archiwum Akt Nowych w Warsza
wie, Znajdują się tam stenograficzne sprawozdania z posiedzeń Sejmu w 
okresie międzywojennym oraz materiały dotyczące współpracy marynarki z 
instytucjami cywilnymi w kraju, przede wszystkim z urzędami centralnymi,

W Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni znajduje się obszerny, pełny 
zasób materiałów dotyczących historii ludowej Marynarki Wojennej, 
Materiały te, uporządkowane i ponumerowane, umożliwiają odtworzenie 
wielu problemów, a ogólna ich ilość sięga kilkunastu tysięcy teczek.

Wartościowe źródła informacyjne do wszystkich omawianych okresów 
znajdują się w Wydziale Historycznym Marynarki Wojennej oraz w Wojskowym 
Instytucie Historycznym w Warszawie, Są nimi pisemne x*elacje, opracowywa 
ne przez ludzi pracujących w marynarce wojennej, W większości pisane w 

formie bezpośrednich wspomnień, zawierają bogaty materiał faktograficzny 
a niektóre nawet próbę oceny wydarzeń w marynarce# Trzeba jednak pamię
tać, że relacje mogą służyć badaczowi jedynie jako materiał pomocniczy, 
pisane były bowiem z perspektywy wielu lat, a czas zatarł w pamięci nie
które fakty, innym zaś mógł nadać kształty nie odpowiadające rzeczywis

tości.

Najgorzej pod względem materiałowym przedstawia się okres wojny. 
Większość materiałów źródłowych z działalności naszych okrętów znajduje 
się poza granicami kraju, W archiwach krajowych znajdują się szczątkowe 
materiały i trudno na nich opierać się w poważniejszych pracach histo
rycznych. Obszerny natomiast zasób materiałów źródłowych, skoncentrowany 

głównie w Wojewódzkim Archiwum w Gdańsku, dotyczy działalności statków 
handlowych w latach wojny.

Dotychczas żaden z wymienionych okresów historii marynarki wojennej 
nie został jeszcze naukowo opracowany. Opublikowano jednak szereg prac 
fragmentarycznych o charakterze popularnonaukowym bądź też propagandowym 
Historia marynarki wojennej okresu międzywojennego znalazła pewne od
zwierciedlenie w księgach pamiątkowych wydawanych w okresie międzywojen
nym® Najstarszą z nich, a zarazem najwartościowszą jest księga wydana pt 
"Flota Polska"Jerzy Nowakowski zobrazował w niej powstanie marynarki

Flota Polską, Warszawa 1921, s, 64, 
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wojennej i jej rozwój do 1921 r# W wydawnictwie pamiątkowym 
"Dziesięciolecie Polski Odrodzonej"^ płk® Stefan Rowecki poświęcił nie

co miejsca marynarce wojennej, zwłaszcza genezie jej powstania i stanowi 
w 1928 r, Podobny materiał znajduje się w wydanej w 1925 r# "Księdze 

5
Pamiątkowej Bandera Polska", następnie w wydanej w 1930 r# z okazji 

g 
10-tej rocznicy objęcia Wybrzeża przez Polskę "Kronice o Polskim Morzu" 

7i w księdze pt« "XV lat pracy polskiej na morzu" z 1935 r#

Rozwój marynarki wojennej, będącej obok Gdyni niewątpliwie jednym 
z największych osiągnięć w pracy na morzu w okresie międzywojennym, stał 
się źródłem intensywnej propagandy prowadzonej przez ówczesne władze, 
zwłaszcza ściśle z nimi związaną Ligę Morską i Kolonialną# W ramach tej 
propagandy, mającej uzmysłowić narodowi polskiemu konieczność rozbudowy 
marynarki wojennej, ukazało się wiele prac o charakterze publicystycznym# 
Stanowią one ciekawy i pożyteczny materiał, niektóre z nich przytaczają 
wiele faktów, jednak - podobnie jak wymienione już prace - pisane są z 
pozycji historiografii burżuazyjnej, z dużym wydźwiękiem optymistycznego 
zapatrywania na tworzeni* i rozwój polskich sił zbrojnych, w tym także 
marynarki wojennej po pierwszej wojnie światowej# Z wartościowszych prac 
o charakterze publicystyczno-propagandowym należy wymienić prace 
R, Czeczota, J# Ginsberta, L# Gustowskiego, W# Huberta, Wł# Kosianowskie- 
go, B# Krzywca, T# Pietrykowskiego i B# Śląskiego#7 8 Można dodać do nich

4 .
Dziesięcioleci* Polski Odrodzonej# Kraków-Warszawa 1928, s# 1210#

5
Księga Pamiątkowa Bandera Polska# Warszawa 1928, s# 130#

6 Kronika o Polskim Morzu# Warszawa 1930, s# 448#
7

XV lat pracy polskiej na morzu# Gdynia 1935, s# 340# 
g

Chodzi tu o następujące prace? Rafał C z e c z o t, Co nam zapewnia 
marynarka wojenna. Warszawa 1934, s# 24; Julian Ginsbert, 
Fundusz Obrony Morskiej, Warszawa 1933, s# 18; tegoż autora. Prawda 
morska# Warszawa 1934, s. 30 i Co to jest marynarka wojenna, Warszawa 
1935; Leszek Gustowski# Garść myśli mor-skich z powodu 13-tej 
rocznicy odzyskania dostępu do morza# Wąbrzeźno 1933, s# 19; Witold 
H u b e r t? Polskie dążenia morskie# Warszawa 1939, s# 167; tegoż 
autora, Morze polskie. Warszawa 1926, s# 14; Władysław K o sia
no w s k i, Armia morska jako gwarantka bezpieczeństwa Polski# 
Gdańsk 1930, s# 32; Benedykt Krzywi ec, Jak należy traktować w 
Polsce sprawę marynarki wojennej# Wilno 1929, s, 92; tegoż autora dal
sze trzy prace; Sprawa obrony morskiej w Polsce w przeszłości i obecnie 
Warszawa 1931, b# 31, Podstawy polityki wojenno-morskiej Państwa Pols
kiego. Warszawa 1933, s, 23 i Obrona morska w Polsce# Warszawa 1934, 
s« 47; Tadeusz Pietrykowski, Pamiątka wkroczenia wojsk pols
kich do Torunia i dziesięciolecie zaślubin Polski z morzem# Toruń 1930,
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, g
prace Ogólniejsze z zakresu spraw morza i wybrzeża, jak H, Bagińskiego, 

10 12Wo Gindricha, czy St, Łęgowskiego,

Ciekawy materiał do historii marynarki wojennej okresu międzywojen
nego znajduje się na łamach "Przeglądu Morskiego" - miesięcznika teore
tycznego, wydawanego od grudnia 1928 ro przez Kierownictwo Marynarki 
Wojennej, Miesięcznik ten zasłużył się w historii marynarki wojenneje na 
jego bowiem łamach znajdujemy pierwsze próby jej ujęcia, W numerze luto
wym z 1930 ro znajduje się artykuł pióra J, Staniewicza, omawiający pols- 

1 2ką marynarkę wojenną z lat 1918-1920, W pięć lat później kmdr Stefan 
Frankowski opublikował artykuł pto "Marynarka Wojenna w 15=tą rocznicę 

13objęcia wybrzeża," poruszając w nim m,in, wpływ powstania marynarki na 
ugruntowanie niepodległości państwa polskiego, Trzeci * kolei artykuł, 
obejmujący całe dwudziestolecie marynarki, pióra kpt0 0, Żukowskiego 
ukazał się w grudniowym numerze "Przeglądu Morskiego* z 1938 r0 Oprócs 
wymienionych pozycji "Przegląd Morski" z okresu międzywojennego zawiera 
dwa artykuły omawiające historię poszczególnych jednostek marynarki wo
jenne jo Stefan Frankowski pokrótce opisał historię Szkoły Podchorążych 

1 5Marynarki Wojennej, a Ko Kopiec podał częściową historię Flotylli 
16Pińskiejo Warto podkreślić, że sam "Przegląd Morski", jako czasopismo

CS> •— —* *—• «*a —* —■» —“ —• —• “• —• —■• —>» ■*» ‘ *•*• — —'» *au uhu —“

s, 24; Bolesław SI ą s k i, Rys dziejów marynarki wojennej polskiej, 
Kępno 1936, s, 19 i tegoż autora, Z dziejów marynarki polskiej, 
Poznań 1920, s, 31,

9 Henryk Bagiński, Zagadnienie dostępu Polski do morza. Warsza
wa 1927, s« 422; tegoż autora, Wolność Polski na morzu Warszawa 1931» 
s, 96 i Polska a Bałtyk, Warszawa 1959, s, 324,

1$ Władysław Grindrich, Polska a morze. Warszawa 1932, s, 235,

H Stanisław Łęgowski, Znaczenie morza z punktu widzenia gospo
darczego, Poznań 1925, s, 142,

12 Jerzy Staniewic z, Marynarka wojenna w pierwszych latach ist
nienia Polski odrodzonej, "Przegląd Morski" 1930, zeszyt 14,s,116-128, 

13 Stefan Frankowski, Marynarka Wojenna w 15-tą rocznicę obję
cia wybrzeża, "Przegląd Morski" 1935, zeszyt 2, s, 18-89,

14 ,
Olgierd Żukowski, Dwadzieścia lat, "Przegląd Morski" 1938, 
zeszyt 12, s, 859=868,

15 Stefan Frankowski, Historia Szkoły Podchorążych Marynai-ki 
Wojennej, "Przegląd Morski" 1928, zeszyt 1, s0 11-13,

1^ Karol Kopiec, Urywek historii Flotylli Pińskiej, "Przegląd 
Morski" 1929, zesssyt 4, s, 18-25,
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marynarki wojennej, stanowi ciekawy materiał dla badacza, odzwiercie
dla bowiem istniejące w poszczególnych latach poglądy na różne zagad
nienia o

W latach powojennych pierwsze opracowanie dotyczące przedwojennej 
marynarki wojennej opublikoy/ane zostało w 1954 r0 na łamach ówczesnego 

17 "Przeglądu Marynarki Wojennej", Artykuł stanowił próbę krytycznego 
spojrzenia na rolę i charakter przedwrześniowej marynarki, poruczył 
jednak szereg problemów w sposób niepogłębiony i ogólnikowy. Drugą 
próbę zobrazowania marynarki wojennej okresu międzywojennego dał na 
łamach "Przeglądu Morskiego" nieżyjący już dziś kontradmirał Y/łodzi- 
mierz Steyer, Y/reszcie tegoż autora, już po jego śmierci, ukazała się 
na łamach "Wojskowego Przeglądu Historycznego" obszerna relacja, poś- 

19 więcona dziejom marynarki wojennej okresu międzywojennego, , Obi© 
prace podają dużo materiału faktograficznego, naświetlają niektóre wy
darzenia z perspektywy czasu, dlatego też wartość ich jest duża. 
Oprócz wymienionych opracowań w ubiegłym roku "Przegląd Morski" opu
blikował dwuczęściowy artykuł poświęcony programom rozbudowy floty 

20polskiej i ich realizacji w latach 1920-1926. oraz artykuł E, Ploter- 
ka charakteryzujący kształtowanie się polskiej myśli morskiej w latach 

21 1918-1930,

Udział marynarki wojennej w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r, 
rńwnież nie znalazł dotychczas pełnego odzwierciedlenia w pracach his
toryków, Na Zachodzie problematykę tę podjął Instytut Sikorskiego, 

22 uwzględniając ją w wydawnictwie Polskie Siły Zbxłojne, W kraju nad 

17 Edmund Kosiarz i Czesław Witczak, Sanacyjna mary
narka wojenna - oręż Imperialistycznej polityki polskiej burżua- 
zji, "Przegląd Marynarki Wojennej" 1954, zeszyt 8, s, 91-110,

18
Y/łodzimierz Steyer, Drogi rozwoju Marynarki Wojennej w 
okresie międzywojennym, "Przegląd Morski" 1957, zeszyt 6bb, 13-22, 

^9 Y/łodzimierz Steyer, Z dziejów Polskiej Marynarki Wojennej w 
latach 1919-1939, "Y/ojskowy Przegląd Historyczny" 1960, cz, I, 
zeszyt 3, s, 273-307, cz, II zeszyt 4, s, 241w273,

2° Edmund K 0 b i a r z, Programy rozbudowy floty polskiej w latach 
1920-1926 i ich realizacja, "Przegląd Morski" 19b1,cz, I, zeszyt 9, 
s, 47-58; cz, II zeszyt 10, s, 68-75,

Edmund Pioterek, Kształtowanie sie polskiej myśli morskiej 
w latach 1918-1930, "Przegląd Morski", 19&1, zeszyt 12, s« 70-81,

22 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, Tom II,
Kampanie na obczyźnie, cz. I, Y/rzesień 1939 - czerwiec 1941,
Londyn 1959,



obroną wybrzeża pracuje Andrzej Rzepniewski, który w 1958 r. opubliko- 
23wał już obszerny konspekt swej pracy. Kilka prac ukazało się na te

mat Westerplatte, a wśród nich na szczególną uwagę zasługuje praca
24zmarłego niedawno F. Dąbrowskiego i opracowanie Zbigniewa Flisows- 

25kiego. Ponadto na uwagę zasługuje także próba popularnonaukowego 
zrelacjonowania obrony Wybrzeża, pse^jniona przez J. Pertka w jeg© pra- 
cy "Wielkie dni małej floty".

Stosunkowo wiele opracowań, o różnej wartości naukowej, na temat 
obrony wybrzeża i udziału w niej okrętów polskich, zamieściły w ostat
nich latach nasze czasopisma. I tak, wartościową pod względem faktogra- 

27 ficznym pracę Wacława Tyma ©publikował w 1959 r. "Przegląd Zachodni". 
"Przegląd Morski", poświęcający tej tematyce wiele miejsca, już w 

28 1954 r. scharakteryzował częściowo walki obronne na wybrzeżu... oraz
udział w nich okrętów polskich. W 1956 r. na łamach tegoż czasopis
ma znalazł się obszerny artykuł poświęcony całokształtowi działalności 
okrętów podwodnych we wrześniu 1939 r» '■ W 1957 ro kpt. mgr Rafał 

Witkowski zamieścił na łamach "Przeglądu Morskiego" obszerne, kilku- 
częściowe opracowanie na temat udziału niemieckiej "Kriegsmarine" w 

31kampanii wrześniowej, a kontradmirał Włodzimier® Steyer opublikował 
32fragment swego pamiętnika z ©brony Helu. “ W tym też roku ciekawą

G=> w e» TOQ «=o<=B ono «» ora w-.«o. ero a® ora «.<«» ora mam — m — •>» ino —

23 Andrzej Rzepniewski, Obrona Wybrzeża w 1939 r. Warsza
wa 1958, s. 48

2 4 Franciszek Dąbrowski, Wspomnienia s ©brony Westerplatte.
Gdańsk 1957, s. 161.

2$ Zbigniew Flisowski, Westerplatte. Warszawa 1960, s. 300.

Jerzy P e r t e k, Wielkie dni małej floty. Poznań 1958, s. 512.
27 ,’ Wacław Tym, Obrona wybrzeża morskiego w® wrześniu 1939r. Nad

bitka z "Przeglądu Zachodniego". Poznań 1959, s. 39=74.
28

29

30

Edmund Kosiarz, Walki obronne na Wybrzeżu w 1939 r. 
"Przegląd Marynarki. Wojennej" 1954, zeszyt 9, so 67=85.

Edmund K .o s i a r z i Rafał Witkowsk i, Udział okrętów 
wojennych w walkach obronnych we wrześniu 1939 r. "Przegląd Mary
narki Wojennej" 1954^ zeszyt 10, s. 62-84°
Edmund Kosiarz, Działalność polskich okrętów podwodnych 
podczas walk obronnych na Wybrzeżu we wrześniu 1939 r. "Przegląd 
Marynarki Wojennej" 1956,cz. I zeszyt 9,3.70=80; cz. II zeszytlO 
s. 86—102.
Rafał Witkowski, "Kriegsmarine" w kampanii wrześniowej 
1939 r. w świetle niektórych publikacji niemieckich, "Przegląd 
MorsKi" 1957,cz.I zeszyt 9, s. 74=85; cz.II zeszyt 10,8.75=86; 
cz. III zeszyt 11,8.89=96; cz. IV zeszyt 12, s. 72=79.

y e r, Ostatnie dni obrony Helu 
1957, zeszyt 9. s. 69-73.

w 1939 r.•z S t e 
Morski"
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relację na temat działalności trałowców we wrześniu 1939 r, opublikował 
33kpto rez. Tadeusz Borysiewicz. W 1958 r. na łamach "Przeglądu

Morskiego" ukazały się cztery artykuły E. Kosiarza, omawiające działal
ność poszczególnych okrętów podwodnych we wrześniu 1939 Oddzielne 

35 opracowanie "Orłowi" poświęcił w 1960 r0 R. Witkowski, Cenne prace, 
moin, także na temat "Orła", opublikował w 1960 i 1961 r. St. Ordon, 

36 poświęcone problemom prawnym w kampanii wrześnioweja Wszystkie te 
opracowania, aczkolwiek ilościowo przedstawiają się dość pokaźnie, nie I
wyczerpują bogatej problematyki tego okresu.

Podobnie przedstawia się dotychczasowy dorobek nad opracowaniem wy— 
siłku polskich marynarzy w walkach na Zachodzie, Całokształt tego wysiŁ 
ku próbował zobrazować Jerzy Pertek w książce "Wielkie dni małej floty" 
Jest to praca popularnonaukowa, niewątpliwie wartościowa, lecz nie pre- ♦
tendująca do jakichś głębszych rozważań, uogólnień i wniosków. Drugą 
próbę, nieco głębszą, lecz niestety zawierającą wiele nieścisłości, pi
saną w 1955 r0, poczynił E. Kosiarz w trzech numerach "Przeglądu Mors- 

38kiego"oJ Poza tym dotychczas ukazały się następujące prace na temat 

udziału polskich okrętów w walkach na zachodzies w 1957 ro obszerne, 
39 czteroczęsciowe opracowanie poświęcone działalno-ści niszczycieli, dwa 

opracowania kmdr, Bolesława Romanowskiego poświęcone działalności

33 Tadeusz Borysiewicz, Samotny dywizjon'.' . "Przegląd Morski" 
1957, zeszyt 6, s» 23-37.

34 Edmund Kosiarz, ORP "Sęp" w akcji bojowej. "Przegląd Morski" 
1958, zeszyt 9, s. 60-70; ORP "Ryś" w kampanii wrześniowej. 
"Przegląd Morski" 1958, zeszyt 10, s0 82-92; Działalność bojowa 
OORP "Wilk" i "Żbik". "Przegląd Morski" 1958, zeszyt 11, s.58-68; 
ORP "Orzeł" w kampanii wrześniowej 1939 roku. "Przegląd Morski" 
1958, zeszyt 12, s. 76-86.

35 Rafał Witkowski, ORP "Orzeł". "Przegląd Morski" 1960, ze
szyt 6, s. 54-62.

36 Stanisław Ordon, Niektóre problemy kampanii wrześniowej 1939 r. 
na morzu w świetle prawa międzynarodowego. "Przegląd Morski" 1960, 
cz. I zeszyt 10, s. 76-84; cz. II zeszyt 11, s. 79-87; Sprawa ORP 
"Orzeł" w świetle prawa międzynarodowego. "Przegląd Morski" 1961, 
zeszyt 1, s. 72-80.
Jerzy Pertek, Wielkie dni małej floty. Poznań 1958, s. 512.

38 ■»Edmund .Ko siarz, Działalność okrętów polskich w okresie dru
giej wojny światowej. "Przegląd Marynarki Wojennej" 1955, cz. I 
zeszyt 5, s. 89-112; cz. II zeszyt 6, s. 85-99; cz. III zeszyt 7. 
s. 63-87.

39 Edmund Kosiarz, Niszczyciele polskie w drugiej wojnie świa
towej. "Przegląd Morski" 1957, cz. I zeszyt 6, s. 56-76; cz. II 
zeszyt 7-8, s. 139-155; cz. III zeszyt 9, s. 86-100. ,

37
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40 okrętów podwodnych i opracowanie Rafała Witkowskiego poświęcone 
41 udziałowi niszczyciela "Piorun" w operacji przeciw "Bismarckowi"®

Oddzielne miejsce zajmują trzy pozycje książkowe? B® Romanowskiego 
42 43"Torpeda w celu", W® Kona "Atlantyckie patrole" ' i J® Pertka "Dzieje 

44ORP "Orzeł". Pierwsze dwie zawierają osobiste wspomnienia uczestni
ków działań bojowych z lat wojny, trzecia natomiast jest pracą mono

grafie zną.

Najskromniejszy do niedawna dorobek miał okres historii ludowej 
Marynarki Wojennej® W ubiegłych latach problematyce tej poświęcono trzy 
artykuły® Kpt® Włodzimierz Pogoda w 1958 r0 opublikował na łamach 
"Przeglądu Morskiego" krótki artykuł poświęcony I Samodzielnemu Bata- 

45 lionowi Morskiemu® Była to pierwsza próba zarysu historii tego od
działu® Ten sam autor w 196O r® opublikował artykuł poświęcony rozwo
jowi marynarki wojennej w latach 1945-46,^^ a w ubiegłym roku kmdr mgr 

Bolesław Hydzik - artykuł poświęcony rozwojowi Wyższej Szkoły Mar®Woji? 

Wreszcie na podstawie ostatnio prowadzonych badań E® Kosiarę scharakte
ryzował powstanie marynarki wojennej i jej rozbudowę w latach 1944“ 

4848, Cz® Kuczyński omowił więź marynarki wojennej ze społeczeństwem

Bolesław Romanowski, Działania polskich okrętów podwod
nych podczas II wojny światowej w oparciu o bazy brytyjskie® 
"Przegląd Morski" 1957? zeszyt 6, 38-55; Polskie okręty podwodne 
w drugiej wojnie światowej® "Przegląd Morski" 1958, zeszyt 6, 
s. 24-33®

Rafał Witkowski, Operacja przeciw "Bismarckowi" i udział 
w niej niszczyciela "Piorun"® "Przegląd Morski" 1961, zeszyt 7-8, 
s. 113-135®

Bolesław Romanowski, Torpeda w celu, Warszawa 1958,
s. 450®

43 Wieńczysław K o n, Atlantyckie patrole® Warszawa 1958, s® 306® 
44 Jerzy T-.o r t e k, Dzieje ORP "Orzeł"® Gdynia 1961, s® 152® 
45

Włodzimierz Pogoda, Szlak I Samodzielnego Morskiego Batalio
nu Zapasowego® "Przegląd Morski" 1958, zeszyt 7, s® 8-22®

46
Włodzimierz Pogoda, Początkowy okres formowania Ludowej
Marynarki Wojennej - 1945r® "Przegląd Morski" 1960, zeszyt 6, 

_ s. 12-22® 47
Bolesław Hydzik, XV-lecie wojskowej uczelni morskiej® 
"Przegląd Morski" 1961,zeszyt 9, s® 3-16® 

4G nEdmund K o s i a,r z. Powstanie Ludowej Marynarki Wojennej i po
czątkowy jej rozwoj® "Przegląd Morski^ 1962, cz® I zeszyt 6,
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49Wybrzeża w latach 1945—56, a R, Witkowski opublikował ciekawy przyczy
nek dotyczący powrotu ORP "Błyskawica” do kraju,90

Dotychczasowy dorobek - jak wynika z tego pobieżnego wyliczenia - 
przedstawia się raczej skromnie, a ponadto pozostawia wiele do życze
nia pod względem naukowym. Obecnie istnieją warunki do szerszego rozwi
nięcia prac nad problematyką historyczną marynarki wojennej. Warunki te 
narastały od lat, a jednym z nich jest znaczny wzrost liczby oficerów i 
pracowników cywilnych zajmujących się tą problematyką, W bieżącym roku 
w marynarce wojennej powstała sekcja polskiego Towarzystwa Historyczne
go, licząca już około 20 członków. Kilkunastu oficerów kończy studia 
historyczne na wyższych uczelniach, Dzięki życzliwości kadry naukowej, 
zwłaszcza społecznemu podejściu prof, dr, Witolda Łukaszewicza, ma moż
ność pisania prac magisterskich na tematy związane z historią marynarki 
wojennej. Dalszym warunkiem, niezbędnym do rozwinięcia szerszej pracy, 
jest ukształtowanie się Wydziału Historycznego Marynarki Wojennej - 
komórki mającej m,in, za zadanie koordynowanie badań historycznych w 
marynarce wojennej. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż praca histo
ryków w marynarce wojennej cieszy się' powszechnym szacunkiem, a oni 
sami spotykają się ze zrozumieniem, opieką i pomocą ze strony Dowództwa 
Marynarki Wojennej, Wszystko to nastraja optymistycznie i pozwala przy

puszczać, iż w najbliższych latach badania historyczne w marynarce wo

jennej zostaną poważnie rozwinięte.

49 Czesław Kuczyński, Więź marynarki wojennej ze społeczeńs
twem Wybrzeża w latach 1945^1946, "Przegląd Morski" 1962, zeszyt 
7-8, s, 125-132,

50 Rafał Witko w s k i, Starania o powrót do kraju.ORP "Błyskawi
ca" w działalności Misji Marynarki Wojennej w Londynie, "Przegląd 
Morski" 1962, zeszyt,9, 74-84,



POWSTANIE MARYNARKI WOJENNEJ I JEJ ROLA W UMACNIANIU
WŁADZY LUDOWEJ NA 'WYBRZEŻU W LATACH 1944-1948

Artykuł zespołowy opracowany pod ogólnym 
kierownictwem kmdr. Czesława Witczaka przez 
kmdr.ppor.mgr. Edmunda Kosiarza przy współ
udziale kpt.mar. Włodzimierza Pogody i kpt. 
mar.mgr. Rafała Witkowskiego z wykorzysta
niem referatów materiałowych kmdr.ppor.mgr. 
Czesława Kuczyńskiego pt;"Współpraca jed
nostek marynarki wojennej obszaru gdyńskie
go z władzami cywilnymi w latach 1945-48", 
kpt.mar. Stanisława Górnego pt."Współpraca 
jednostek marynarki wojennej obszaru szcze
cińskiego z władzami cywilnymi w latach 
1945-48" i kmdr.ppor. mgr.Antoniego Reichla 
pt. "Batalion Saperów Marynarki Wojennej 
w latach 1946-1948".

Ludowa Marynarka Wojenna powstała w latach 1944-45» w warunkach 
historycznego zwycięstwa nad faszyzmem niemieckim i obejmowania wła
dzy w Polsce przez masy ludowe pod politycznym przewodnictwem Pols
kiej Partii Robotniczej, W powstaniu i rozwoju jej, podobnie jak 
w rozwoju całych naszych sił zbrojnych - dominującą, czołową rolę 
odegrała Polska Partia Robotnicza. PPR, partia klasy robotniczej, 
reprezentująca interesy* szerokich mas ludowych, określiła charakter 
marynarki wojennej kształtowała jej jedność moralno-polityczną,skon
kretyzowała stojące przed nią cele i zadania oraz wytyczyła jej dro
gi rozwojowe. PPR w latach 1944-48 położyła pod rozwój marynarki trwa
ły fundament, na którym w następnych latach pod kierownictwem Pols
kiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyrosły siły morskie, stanowiące 
w ścisłym związku i przyjaźni z siłami morskimi Związku Radzieckiego 
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i Niemieckiej Republiki Demokratycznej trwałą gwarancję bezpieczeństwa 

narodu polskiego od strony morza i ważne ogniwo zachowania pokoju w re
kinie Bałtyku,

Powstanie i pierwszy okres rozwoju ludowej Marynarki Wojennej przy
pada na lata utrwalania władzy ludowej i dokonywania związanych z tym 
pierwszych, zasadniczych przeobrażeń społeczno-ekonomicznych oraz od
budowy kraju ze zniszczeli wojennych. Marynarka Wojenna w tym decydują
cym dla władzy ludowej okresie odegrała doniosłą rolę, spełniając pod
stawowe funkcje wynikające z jej ludowego charakteru.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli marynarki 
wojennej w umacnianiu władzy ludowej na Wybrzeżu w latach 1945“48. 
Cel ten nie jest łatwy do osiągnięcia, temat obejmuje bowiem wiele 
różnorodnych problemów. Aby w pełni zobrazować rolę marynarki w umac
nianiu władzy ludowej na Wybrzeżu, należałoby przedstawić całokształt 

jej działalności, gdyż będąc składową częścią sił zbrojnych państwa 
ludowego wszystkie jej poczynania w dziedzinie organizacyjnej,politycz
nej i wojskowej skierowane były na utrwalenie władzy ludowej w kraju. 
Z ogromu problemów objętych tematem artykuł omawia jedynie kilka,bez
pośrednio wpływających na życie społeczeństwa na Wybrzeżu. Do proble
mów takich należy moin. objęcie wybrzeża przez oddziały marynarki 
wojennej, udział marynarki w rozminowaniu wybrzeża i w odbudowie gospo
darki morskiej Polski Ludowej, udział marynarki w referendum i akcji 
wyborczej do Sejmu, rola marynarki w pracy politycznej wśród ludności 

Wybrzeża.
Pod względem chronologicznym artykuł obejmuje lata 1944-1948. Ściś

lejsze ramy czasowe stanowi z jednej strony dzień 29 października 
1944 r., w którym na wyzwolonej ziemi lubelskiej powstał zalążek przysz 

łych sił morskich w postaci Samodzielnego Polskiego Zapasowego Batalio
nu Marynarki Wojennej, z drugiej zaś 15 grudnia 1948 r. - dzień zjedno

czenia polskiego ruchu robotniczego.
W roli marynarki wojennej w utrwaleniu władzy ludowej na Wybrzeżu 

można z kolei wyodrębnić trzy wyraźnie widoczne podokresy? pierwszy - 
od powstania marynarki do 5 kwietnia 1946 r., drugi - od 5 kwietnia 
1946 r. do stycznia 1947 r. i trzeci - od stycznia 1947 r. do grudnia 
194$ r. Oczywiście, są to daty jedynie orientacyjne, zamykające posz
czególne podokresy o mniej więcej wspólnych cechach działalności mary
narki, W pierwszym podokresie marynarka wojenna objęła straż na Wybrze

żu, zabezpieczyła mienie państwowe, a następnie wraz z intensywną rozbu 
dową swych oddziałów uczestniczyła w życiu politycznym Wybrzeża i odbu



20

dowie jego gospodarki morskiej. Praktyczna jej działalność koncentro
wała się głównie na lądzie, gdyż brak okrętów, o które czyniono sta
rania, uniemożliwiał udział w zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi na 
morzu. 5 kwietnia 1946 r. marynarka wojenna otrzymała od Związku Ra
dzieckiego 23 okręty, w tej liczbie głównie trałowce, przez co zakres 
praktycznej jej działalności objął także strefę przybrzeżną wód pols1? 
kich. W życiu politycznym w kraju nastąpiły dwa historyczne wydarzenia 
dużej wagig referendum Ludowe w 1946 re i pierwsze wybory do Sejmu 

Ustawodawczego w styczniu 1947 re W obu tych wydarzeniach, mających 
decydujące znaczenie dla losów władzy ludowej, marynarka wojenna ak
tywnie uczestniczyła, w związku z czym okres ten zasługuje na od
dzielne ujęcie. Wreszcie trzeci podokres, od stycznia 1947 r0 do .grud
nia 1948 r., cechuje stabilizacja życia politycznego i gospodarczego 
w kraju po zwycięstwie sił ludowych w wyborach do Sejmu Ustawodawczego 
Wyrazem tego było pomyślne rozpoczęcie przez naród polski pierwszego 
w swych dziejach Narodowego Planu Gospodarczego., W okresie tym marynar 
ka wojenna nadal uczestniczyła w życiu politycznym Wybrzeża, oddziały
wała na to życie przez systematycznie rozszerzaną pracę propagandowo- 
agitacyjną wśród ludności cywilnej, brała nadal udział w odbudowie 
i tworzeniu gospodarki morskiejQ Jednocześnie z tym stanęły przed nią 
nowe zadania natury czysto wojskowej, wynikające z zaostrzenia się sy
tuacji międzynarodowej. Stuttgarckie wystąpienie we wrześniu 1946 r. 
sekretarza stanu USA Byrnesa, kwestionującego słuszność granicy pols
kiej na Odrze i Nysie, wystąpienie Churchilla oraz innych polityków 
zachodnich świadczyły, że reakcyjne koła imperialistycznych państw za
chodnich nie zgodzą się z nowym układem sił, jaki zaistniał w wyniku 
drugiej wojny światowej, lecz dążąc do hegemonii w świecie stawiają 
stawkę na nowy wyścig zbrojeń, rozpoczynają szantaż atomowy i myślą 
o odrodzeniu militaryzmu niemieckiego. Te nowe, niebezpieczne dla 
utrzymania pokoju elementy w sytuacji międzynarodowej postawiły przed 
całym Wojskiem Polskim,- w tym także przed ludową Marynarką Wojenną, 
szczególnie odpowiedzialne zadania. Marynarka Wojenna w przyspieszonym 
tempie zaczęła podnosić poziom wyszkolenia bojowego i politycznego, 

doskonalić swą organizację i rozbudowywać system obrony wybrzeża. 
Związane z tym zagadnienia w artykule niniejszym zostały pominięte 

ze względu na ich specyficzny charakter.
Praca opai-ta jest w głównej mierze na materiałach archiwalnych, 

znajdujących się w Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni /skrótg AMW/, 
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w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie /skrót? CAW/ i w podręcz
nym archiwum Wydziału Historycznego Marynarki Wojennej /skrót? WHMW/. 

Najbogatszy zasób materiałów znajduje się w AMW. Są to akta dotyczące 
całokształtu działalności marynarki wojennej w latach 1946-1948. Dla 
omawianego tematu największe znaczenie przedstawia zespół akt Zarzą
du Polityczno-Wychowawczego Marynarki Wojennej /skrót? ZPW Mar.Woj./, 

zawierający sprawozdania wysyłane przez poszczególne oddziały ZPW 
Mar.Woj. do Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego WPysprawozdania 
zastępców dowódców jednostek do spraw politycznych z pracy politycz

nej w poszczególnych garnizonach, korespondencję z organizacjami par
tyjnymi, społecznymi itp.^

Bardzo cenne w tym zespole są akta zawierające wytyczne do pra
cy politycznej dla jednostek, opracowywane przez ZPW Mar.Woj. Pozwala
ją one szczegółowo zorientować badacza w problematyce politycznej,ja
ką żyły jednostki marynarki wojennej w poszczególnych okresach. Po kon
frontacji ze sprawozdaniami nadsyłanymi z jednostek umożliwiają częś
ciowe odtworzenie obrazu życia politycznego w marynarce wojennej.

Bardzo ważne materiały zawiera także zespół akt Kancelarii Szta
bu Głównego Marynarki WojennejZnajdują się tam rozkazy i zarządzenia 
Dowództwa Marynarki Wojennej, pozwalające badaczowi odtworzyć organiza
cję marynarki wojennej, obsadę personalną i wykonywane przez marynarkę 
prace wpływające na utrwalenie władzy ludowej na Wybrzeżu, a więc 
udział marynarki wojennej w akcji referendalnej, w akcji wyborczej do 
Sejmu Ustawodawczego? w rozminowaniu Wybrzeża, w zwalczaniu podzie-= 

• 2 mia itp.

1AMW,ZPW Mar.Woj.,tęcz.wg opisu 67?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 
16,17,18,19; wg opisu 68? 6?7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 
22,23,24,25,26; wg opisu 132? 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,  
21,22,23,24,25,26,27,28,29.

o
AM?/,Szt.Gł.Mar.Woj..tecz.wg opisu 2? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 15, 
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38;,39, 
40,41,42,43,50,51,52,53,54,58,59,61; wg opisu 8? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11, 
12,13,14,15,16,25t26,27,28,29,3^>,31^32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 
44,45,46,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62; wg opisu 9?1/11,12,13,14 15 tc 
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38.39 41 
42,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,65,69,70,71,73,74,75,76,83,85,86 87*88 
89,90,92,97,99; wg opisu 22? 1,7,9,10,11,12,13,14,1g,17,1g,19,20.21 22 
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43.44 68 69 
70,86,87,89,95,118,156,157; wg opisu 35; 4,5,6,7,11,12,13,18,19.20 21 ’ 
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 ,3<,33,34,35,36,42,44,45,46,47,48,49 55 go 
61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,86,97,104,125,126; wg opisu 82* 2 3 5 
6,7,8,13,14,15,19,21,22,23,28,29,30,31,33.34,35,36,44,46,47,48.50 51 52 
53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,71,72,87,89,90,93,136,137,138’139’ '
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Obszerne, a zarazem bardzo ważne zasoby materiałów znajdują się w 
3

zespołach akt poszczególnych jednostek. Akta te przy wnikliwym bada
niu pozwalają na stosunkowo dokładne zobrazowanie więzi poszczególnych 
jednostek marynarki wojennej z ludnością cywilną na całym wybrzeżu,co 
dla omawianego tematu przedstawia niewątpliwie dużą wartość.

W CAW znajduje się stosunkowo szczupły zasób materiałów dotyczą
cych działalności marynarki wojennej w latach 1944-45® Są to głównie 
akta powstałego w Lublinie Batalionu Morskiego, który stanowił zalążek 
ludowej Marynarki Wojennej.4 Wartościowsze dla omawianego tematu są 

akta z działalności marynarki wojennej w 1945 r., przekazane do War- 
5 

szawy przez Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni.

W WHW znajdują się przeważnie materiały ilustracyjne w postaci zdjęć 
oraz dokumentalnych filmów. Bewną wartość przedstawiają dla badacza 

/z 7relacje zgromadzone w WHMW, lecz ilość ich jest jeszcze skromna.

W Archiwum Marynarki Wojennej istnieją ślady, że poszczególne 
oddziały ZPW Mar.Woj. wysyłały sprawozdania z najważniejszych akcji,

JAMW,DOP.tęcz.20/5,22/23,19/13,19/15,19/17,21/6,21/la,21/2a,1009/54;
BOWR tęcz.267/2,267/23,135/1,135/2,135/16,454/1,454/2,454/3,454/4, 
226/1,187/1,187/2,140/2y141/l,141/2,453/3,453/4,453/5; PW tęcz. 
wg opisu 2053/66;1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 
20,21,22,23,24,25,26,27;wg opisu 2054/60* 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28J wg opisu 
2052/60? 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 
24y25,26,27,28,29,3O,31,32*0SMW wg opisu 34? 2,4,5,6,10,11,13;SON 
wg opisu 1640? 2,3,8,10,13; wg opisu 1041? ly2,3; wg opisu 1642? 
5,7,9,11,12* wg opisu 1046? 3,4,6; wg opisu 1047? 4,5,7,8,9; wg 
opisu 1048? 1,4,5,6,7,8,9; wg opisu 93$ 6,10,15.

4CAW,SBM,tęcz.61/309,62/309*67/309,68/309,74/309. Numeracja tych 
teczek nie została jeszcze ostatecznie ustalona i należy liczyć 
się ze zmianami.

5CAW,DMW,tecz.3,552,555,556,557; Szt^Gł. Mar.Woj. tęcz. 1,2,5,6, 
7,11,12,13,14,15,16,18,22,27,29; ZPW WP tęcz. 195.

^Materiały dokumentalne w dziale*'Łudowa Marynarka Wojenna*’ w ar
chiwum fotograficznym, kopie kronik filmowych z lat 1945-48 oraz 
film dokumentalny "Straż nad Bałtykiem".

7
Leon Doroszewski ,Moja służba w 1 Morskim Batalionie 
Zapasowym w okresie od stycznia 1945 r. do marca 1945 r. oraz 
udział w wyborach 1947 r. Relacja napisana na zlecenie Wydziału 
Historycznego Mar.Woj. w 1961 r., s.46. Władysław T r z c i ń s- 
ki:i, Relacja ze służby w Marynarce Wojennej. AMW tęcz.777/64.
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np. z akcji wyborczej, bezpośrednio do KG PPR. Według wstępnego rozez
nania w Archiwum Zakładu Historii przy KG PZPR winny znajdować się tak
że sprawozdania z pracy członków partii w marynarce wojennej. Niestety, 
skrzętne poszukiwania za tymi materiałami dały wynik połowiczny. Mia
nowicie, pracownicy WHMW nie natrafili w archiwum Zakładu Historii przy 
KC PZPR na materiały, ślady ich napotkali natomiast w podręcznym ar
chiwum Głównego Zarządu Politycznego w Warszawie. Za materiałami tymi 
prowadzone są nadal poszukiwania i istnieje nadzieja, że w niedługim 

czasie zostaną odnalezione. Dla omawianego tematu przedstawiają one 
dużą wartość, na ich podstawie można by bowiem pełniej odzwierciedlić 
rolę członków partii z terenu marynarki wojennej w umacnianiu władzy 
ludowej na Y/ybrzeżu.

Artykuł stanowi pierwszą próbę nakreślenia roli marynarki wojen
nej w umacnianiu władzy ludowej w okresie stosunkowo niedawnym, świe
żym jeszcze w pamięci i bliskim nam uczuciowo. Niewątpliwie posiada 

on wiele niedociągnięć i niedomówień, czytelnik przy studiowaniu posz
czególnych zagadnień może postawić wiele znaków zapytania. Autorzy 
nie wykorzystali w swej pracy materiału prasowego z lat 1945-48, 
materiałów znajdujących się w cywilnych archiwach Wybrzeża,głównie 
Archiwum KW PZPR, nie wszystkie zagadnienia zbadali dogłębnie. Mimo 
to uważają za celowe opublikowanie artykułu w obecnym? roboczym jesz
cze stanie, kierując się głównie dużym zamówieniem społecznym na tego 

8 rodzaju tematykę. Pragnę jednak zaznaczyć, że pracy nad tematem nie 
uważają za zakończoną, a przeciwnie - dotychczasowe wyniki traktują 
jako pierwszy krok do rozwinięcia w bliskiej przyszłości szerszych 
badań.

POWSTANIE MARYNARKI WOJENNEJ I OBJECIE PRZEZ NIĄ 
STRAŻY NAD POLSKIM WYBRZEŻEM

Powstały 21 lipca 1944 r. w Chełmie Polski Komitet Wyzwolenia Na
rodowego, będący pierwszym polskim rządem robotniczo-chłopskim? za
początkował w tysiącletnich dziejach Polski nowy okres - rewolucyjnej 
- --------
Autorzy niejednokrotnie mieli możność stwierdzić, jak dużym zaintere
sowaniem wśród marynarzy, podoficerów i oficerów, a także w środowis
ku cywilnym cieszy się problematyka historyczna ludowej Marynarki 
Wojennej. Np. w ostatnich miesiącach na zaproszenie jednostek pracow
nicy Wydziału Historycznego Mar.Woj. wygłosili kilka prelekcji poświę
conych powstaniu marynarki wojennej i jej roli w umacnianiu władzy lu
dowej na Wybrzeżu i wszędzie spotkali się nie tylko z dużym zaintere- 
sowaniem,ale ż bezpośrednim żywym oddźwiękiem w postaci wystąpień 
w dyskusji,cennych uwag i uzupełnień.
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władzy ludowej. Tego samego dnia Krajowa Rada Narodowa wydała dekret 
o utworzeniu Wojska Polskiego przez połączenie powstałej na terenie 

9 Związku Radzieckiego Armii Polskiej z działając^ w kraju Armią Ludową. 
Następnego dnia PKWN opublikował historyczny Manifest, w którym stwier
dził objęcie władzy na wyzwolonych terenach Polski i natychmiastowe 
przystąpienie do przeprowadzenia szerokich reform społeczno-gospodar
czych. Naczelnym zadaniem, jakie postawił w swym manifeście przed na
rodem pierwszy polski rzĄd robotniczo-chłopski, była dalsza, wzmożona 
walka z okupantem o jak najszybsze, całkowite wyzwoleni® kraju.

"Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego - głosił Manifest - wzywa lud
ność i wszystkie podległe mu władze do jak najściślejszego współdziała
nia z Czerwoną Armią i najwydajniejszej dla niej pomocy. Jak najwydaj
niejszy udział Polaków w wojnie zmniejszy cierpienie narodu i przyspie- 

. . „ 10szy koniec wojny".

'Wezwanie narodu polskiego do wzmożenia wysiłków w walce o całkowite 
wyzwolenie kraju pociągało za sobą konieczność intensywnej rozbudowy 
Wojska Polskiego. W tym też kierunku zwrócone zostały wysiłki powstałej 
władzy rewolucyjnej i Naczelnego Dowództwa WP. W ciągu pięciu miesięcy 
Wojsko Polskie zwiększyło się o sto tysięcy ludzi, osiągając na 1.1.1945 
stan faktyczny 286 655 żołnierzy.11 12 Siły te pod względem organizacyjnym 

składały się z 1 i 2 Armii WP, liczących łącznie około 146 tys.żołnierzy 
oraz jednostek bezpośrednio podległych Naczelnemu Dowództwu WP, liczących 

12około 140 tys.ludzi, w tej liczbie 8000 żołnierzy lotnictwa. '* Utworzenie 
v/ stosunkowo krótkim czasie tak licznej armii, wyposażenie jej w uzbro
jenie, żywność oraz wyszkolenie było wielkim osiągnięciem, możliwym do 
zrealizowania jedynie przez rząd rewolucyjny, mający poparcie szerokich 
mas ludowych oraz pomoc sojuszniczej Armii Radzieckiej. Osiągnięcie to 

^Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943= 
1945. Wybór materiałów źródłowych. Warszawa 1962, s.106.

■pPR.Rezolucje,odezwy,instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego VIII. 
1945. Zakład Historii Partii przy KC PZPR. Warszawa 1959» s.247o 

11Ignacy B 1 u m, Rola Partii w organizacji i kształtowaniu ludowego 
charakteru Wojska Polskiego. "Wojskowy Przegląd Historyczny",1926, 
numer specjalny, sę86.

12 Z liczby 146 tys,l Armia WP liczyła 90 tys.żołnierzy. Decyzja o utwo
rzeniu 2 Armii WP zapadła 13.8.1944 r. Na 1.1.1945 liczyła ona 56 tys. 
żołnierzy.
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świadczyło o ogromnym wysiłku- jaki naród polski na wezwani* PKWN chciał 
włożyć i włożył w dzieło ostatecznego rozgromienia -Niemiec hitlerows
kich. Było ono tym większe, że uzyskano je na części wyzwolonej ziemi 
polskiej, w warunkach powojennej ruiny gospodarczej oraz w skomplikowa

li nej przez siły reakcyjne sytuacji politycznej w kraju.

Intensywna rozbudowa Wojska Polskiego zgodna była z interesami na
rodu, zapewniała mu bowiem wniesienie maksymalnego wkładu w wyzwolenie 
kraju i ostateczne rozbicie armii hitlerowskich. Żołnierz polski szedł 
do walki o nową, ludową Polskę i przywrócenie jej sprawiedliwych,histo
rycznych granic nad Bałtykiem, Odrą i Nysą. Walka o Polskę niepodległą 
i suwerenną, w jej prastarych, piastowskich granicach stała się celem, 
który jednoczył wszystkie demokratyczne siły narodu. Cel ten postawili 
przed narodem komuniści polscy, a masy ludowe uznały go za słuszny i 
konsekwentnie walczyły o niego aż do pfełnęj realizacji.

Polska Partia Robotnicza w kwestii granic Polski w deklaracji z 1 
marca 1943 r. stawiała postulaty "Włączyć do państwa polskiego wszyst- 

14 kie ziemie polskie...’’. Postulat ten wyraźniej sprecyzowany został w 
deklaracji programowej PPR z listopada 1943 r« Brzmiał on już następu
jąco? "Wszystkie ziemie polskie muszą być włączone do państwa polskie
go... Na zachodzie i nad Bałtykiem musimy odzyskać ziemie etnograficz
nie polskie, wynarodowione i zgermanizowane przemocą, zwłaszcza w okre- 

15 sie porozbiorowej niewoli i obecnej okupacji niemieckiej". y

Podobnie słuszne, patriotyczne i internacjonałistyczne stanowisk© 
reprezentował Związek Patriotów Polskich na terenie Związku Radzieckie

go, głosząc w swej Deklaracji Ideowej z 10 czerwca 1943 r.g "Nawiązując 
do wspaniałych tradycji wielkich budowniczych państwa polskiego - Boles
ławów, Łokietka - dążymy do umocnienia Polski na zachodzie i nad Bałty
kiem,.. Zabezpieczeni od wschodu i południa, silni poparciem naszych 

sojuszników, będziemy mogli wziąć na siebie brzemię odpowiedzialności 
za ustalenie straży pokoju na Odrze dla uniemożliwienia nowej niemiec
kiej agresji...".1

■^Por. Ignacy B 1 u m, Z dziejów Wojska Polskiego w latach 1945-1948.

Warszawa 1960.
14Kształtowanie się podstaw programowych Polskiej Partii Robotniczej 

w latach 1942-1945 /Wybór materiałów i dokumentów/. Warszawa 1958, 
s.94.

15Tamże,s.145
16Tamże,s.454-455.
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Idea scalenia ziem zachodnich i północnych z Macierzą stała się ce
lem walki demokratycznych organizacji społeczno-politycznych i wojsko
wych w Polsce. Organizacje te w opublikowanym w grudniu 1943 r. wspólnym 
"Manifeście" wzywały do utworzenia demokratycznej reprezentacji naro
du - Krajowej Rady Narodowej i postawiły przed nią następujące podsta- 
wowe zadania? "Walka o Polsksj niepodległą i suwerenną. Włączenie w gra
nice Państwa Polskiego wszystkich ziem polskich i zgermanizowanych 
przez przemoc niemiecką. Ustalenie wschodnich granic Polski, zgodnie 
z wolą ludności aimieszkującej ziemie wschodnie i na zasadzie przyjaz- 

17 nego porozumienia ze Związkiem Sowieckim". Zgodnie z tym pierwszy de
mokratyczny parlament polski w wydanej 1 stycznia 1944 r. Deklaracji 
Programowej ogłosił narodowi, że "... w dziedzinie polityki zagranicz
nej KRN dążyć będzie do utrzymania przyjaznych stosunków ze wszystkimi 
narodami sprzymierzonymi w walce z hitleryzmem, co uważa za warunek 
siły i trwałości państwowej Polski ora* dobrobytu jej obywateli. Zasady 
tej współpracy winny być oparte na«

- przywróceniu Polsce wszystkich ziem polskich na zachodzie i półno
cy, które zostały przemocą zgermanizowane;

- rozwiązaniu problemów granicznych na wschodzie w drodze przyjazne
go porozumienia się Polski ze Związkiem Sowieckim, przy uznaniu prawa

18 narodów do samostanowienia...".

Cytowane powyżej dokumenty oboz® demokracji polskiej,kierowanej przez 
PPR, wyraźnie obrazują koncepcję odzyskania ziem zachodnich i północnych 
z szerokim dostępem do morza. Realizacja tej koncepcji możliwa była 
w wyniku przejęcia władzy przez rząd robotniczo-chłopski, prowadzący po
litykę trwałego sojuszu ze Związkiem Radzieckim, a tym samym zerwania 
z antyradziecką polityką wschodnią kontynuowaną prze* rządy burżuazyjno- 
obszamicze w okresie międzywojennego dwud«ie«tolecia i przez burżuazyj- 
ny rząd emigracyjny w Londynie podczas wojny. Zgodnie z wolą narodu i je
go interesami pierwsza rewolucyjna władza wykonawcza w Polswe - Polski 

Komitet Wyzwolenia Narodowego wezwał naród do walki o odzyskani* ziem 
zachodnich i szerokiego dostępu do morza. "Stawajcie do walki - wzywał 
Manifest Lipcowy PKWN - o wolność Polski, o powrót do matki-ojczyzny 

17 Tamże,8.466. 
18 . . _,

Tamże,8.471®
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starego polskiego Pomorza i Śląska Opolskiego, o Prusy Wschodnie,© sze- 
19 roki dostęp do morza, o polskie słupy graniczne nad Odrą!”.

Zbliżający się dzień całkowitego wyzwolenia Polski i odzyskania , 
granic nad Odrą, Nysą i Bałtykiem wymagał poczynienia pewnych przygo

towań do objęcia nowo wyzwolonych ziem® Komitet Centralny PPR w rezo
lucji z 26 września 1944 r. wskazywał? ?!Przed narodem polskim stoją dziś 
jako zadania naczelneg wyzwolenie ostateczne kraju, utrwalenie niepod
ległości, stworzenie silnej, demokratycznej armii, demokratycznego apa- 
ratu państwowego, wielkie reformy społeczne, w pierwszym rzędzie przebu
dowa ustroju rolnego, objęcie pod tymczasowy zarząd państwowy przez 
państwo polskie obiektów gospodarczych zagrabionych przez najeźdźcę 
i uruchomienie ich, wielkie działo rewindykacji narodowych na zachodzie, 
obejmujące odzyskanie i zespolenie z polskim organizmem państwowym 

20 ziem nad Odrą i Bałtykiem...’’. W ramach przygotowań do objęcia ziem 
zachodnich i północnych organa administracji państwowej oraz organiza
cje polityczne i społeczne zaczęły pn^gotaywaź; kadry, które w niedale
kiej przyszłości miały przejść na nowo wyzwolone tereny i przystąpić 
do organizowania na nich państwowości polskiej. Zaczęto też przygotowy
wać reaktywowanie Polskiego Związku Zachodniego®

W takiej sytuacji 29 października 1944 re Naczelne Dowództwo WP 
wydało rozkaz nr 86/44 powołujący do życia Samodzielny Polski Zapasowy 
Batalion Marynarki Wojennej. Batalion miał stanowić zalążek' przyszłej 
marynarki wojennej, a bezpośrednim jego zadaniem było przygotowanie od
powiednio przeszkolonych kadr do objęcia straży na wyzwolonym wybrzeżu 
polskim. Pierwsza jednostka marynarki wojennej powstała dość szybko i 
choć pod względem liczebności i siły bojowej nie odegrała większej roli 
w blisko 300-tysięcznej armii polskiej, to jednak znaczenie jej było du
że. Batalion stał się ośrodkiem, w któiym zaczęli grupować się ludzie ma
jący walczyć o dostęp do morza i w przyszłości zapewniać jego obronę® 
Utworzony z dala od wybrzeża, na części wyzwolonej ziemi polskiej, stał 
się zapowiedzią rychłego powołania do życia ludowej Marynarki Wojennej® 

Powstanie jego w chwili, gdy na Wybrzeżu panoszył się jeszcze okupant,by- 
---------------------------------

PPR.Rezolucje...,o.c.,s.247. 
20Tamże,s.32.
21CAW - 111-1-300,8.173.
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ło wyrazem konsekwentnej polityki Polskiej Partii Robotniczej0 wskazu
jącej konieczność oparcia północnej granicy Polski o szeroki dostęp 
do morza i utrwalenia jej niepodległości po zwycięsko zakończonej woj
nie z Niemcami hitlerowskimi. Był to jednocześnie wyraz konsekwentnej 
realizacji postulatów Manifestu lipcowego PKWN. Rozkaz o sformowaniu 
batalionu morskiego został spopularyzowany w całym wojsku, a sam ba
talion w oczach ludności wyzwolonych terenów stał się symbolem reali
zacji odwiecznych dążeń do powrotu na piastowskie wybrzeże.

Samodzielny Polski Zapasowy Batalion Marynarki Wojennej powstał 
w składzie odrodzonego Wojska Polskiego, którego ludowy charakter 
kształtowała Polska Partia Robotnicza. Miało to decydujące znaczenie 
dla losów przyszłej marynarki wojennej. Rodziła się ona jako część 
składowa sił zbrojnych państwa ludowego, wywodząca się z ludu i ma
jąca ściśle związać z nim swe istnienie jako straż jego interesów 
na polskim wybrzeżu. Główne zadania narodu polskiego, jego dążenia 
i interesy, wskazywane przez czołową, rewolucyjną siłę klasy robot
niczej - Polską Partię Robotniczą, stawały się zadaniami, dążeniami 
i interesami Wojska Polskiego i powstającej w jego składzie ludowej 
Marynarki Wojennej. Takiej marynarki wojennej naród polski nigdy do
tąd nie posiadał. Stworzona w okresie międzywojennym marynarka wojen
na przeznaczona była głównie do zabezpieczenia interesów burżuazyjno- 
obszamiczego państwa polskiego, nie zawsze zgodnych z interesami sze
rokich mas ludowych. Tragiczny wrzesień 1939 r. wykazał nierealność 
w rozbudowie sił morskich, bankructwo koncepcji strategicznych kierow
nictwa i ogólną słabość przedwojennej marynarki wojennej, mającą swe 
przyczyny w zdradzieckiej, antynarodowej polityce wewnętrznej i za
granicznej przedwrześniowego rządu burżuazyjnego. Sanacyjne kierow
nictwo marynarki wojennej w najtragiczniejszych chwilach dla narodu 
polskiego wraz z naczelnym dowództwem opuściło Jeraj, aby przy boku 
floty brytyjskiej rozpocząć na nowo tworzenie marynarki wojennej w 
oparciu o bazy brytyjskie i wysłane tam w przeddzień wojny trzy nisz- 

22 czyciele polskie. Powstała na Zachodzie marynarka wojenna miała nie
zaprzeczalną zasługę prowadzenia walki z wrogiem hitlerowskim od pierw 

- ---------- -——-----
Były tos"Błyskawica”, "Grom" i "Burza", kt^re 30.8.1939 udały się 
do Wielkiej Brytanii na podstawie polsko-brytyjskich porozumieli 
sztabowych zawartych w maju 1939 r. Później dołączyły do nich dwa 
okręty podwodne; "Orzeł" i "Wilk", które po wyczerpaniu możliwości 
walki na Bałtyku przedarły się do baz brytyjskich.
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szych dni wojny, lecz bezspornym faktem jest, że walka ta,prowadzona 
z dala od ziemi ojczystej, nie mogła wywrzeć bezpośredniego wpływu 
na jej wyzwolenie. Marynarze polscy na Zachodzie wnieśli wkład krwi 
w zwycięstwo nad faszyzmem, a ich czyny bojowe, męstwo i ofiarność 
w walce zasługują na najwyższe uznanie. Lecz losy ich dziejów były bo
lesne i tragiczne, gdyż marynarka wojenna, w składzie której walczyli, 
tworzona była przez polskie siły burżuazyjne, które w walce z Niem
cami hitlerowskimi stawiały sobie cele odbudowy Polski burżuazyjnej 
w oparciu o imperialistyczne państwa zachodnie. Kierownictwo mary
narki wojennej w Anglii podporządkowane było rządowi emigracyjnemu, 
którego reakcyjny charakter uwidaczniał się coraz wyraźniej w miarę 
wzrostu sił demokratycznych w kraju.„Powstający w takiej sytuacji na 
ziemi lubelskiej Samodzielny Polski Zapasowy Batalion Marynarki Wojen
nej miał stanowić zalążek nowej, ludowej Marynarki Wojennej, która po 

objęciu straży na odzyskanym wybrzeżu byłaby ściśle związana z naro
dem, nie przeciwstawiała się jego woli, lecz broniła jego interesów. 
Niedaleka przyszłość wykazała, że naród polski taką właśnie marynarkę 
wojenną stworzył i nie zawiódł się na niej w pierwszych, trudnych la
tach powojennych, gdy walka o utrwalenie władzy ludowej była sprawdzia 

nem wierności Ojczyźnie.

12 stycznia 1945 r° ruszyła wielka ofensywa styczniowa Armii Ra
dzieckiej i walczącego u jej boku Wojska Polskiego,!? stycznia wyzwo
lona została Warszawa przy udziale jednostek 1 Armii WP. Powstały 
w ostatnim dniu grudnia 1944 r. na posiedzeniu KRN Rząd Tymczasowy 
przeniósł się do Warszawy. Na wschód od Wisły ze składu Wojska Pols
kiego pozostały jedynie szkoły oficerskie i pułki zapasowe.

W ślad za bojowymi jednostkami Wojska Polskiego ruszył na zachód, 
23ku polskiemu morzu, 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy. Prze

marsz jego był swego rodzaju sprawdzianem^ jak droga jest ludności 
polskiej wysunięta przez PPR idea powrotu Polski na piastowskie grani
ce nad Bałtykiem. Batalion morski spotykał się wszędzie z serdecznym, 
entuzjastycznym powitaniem ludności, a w Kutnie, gdzie zatrzymał się, 
i we Włocławku mieszkańcy bardzo chętnie ofiarowali marynarzom kwate-

, - 24ry, a nawet i żywność. Wspaniałym przykładem sympatii, jaką darzy 
•---- —

Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP z 1.2.1945 r. nazwa batalionu ulega 
zmianie na 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy.

24 ,"Henryk M a 1 i n o w s k i,,Z dziejów Morskiego Batalionu. Ze wspom
nień bojowych, “Przegląd Morski" 1958, zeszyt 6,s. 38-39° 
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naród tworzącą się ludową Marynarkę Wojenną, a zarazem manifestacyjnym 
poparciem wysiłków Partii i Rządu Tymczasowego zmierzających do odzys
kania szerokiego dostępu do morza, był udział kompanii marynarzy pod 
dowództwem kpt.mar. Trzcińskiego w defiladzie przed przedstawicielami 
Partii, KRN i Rządu Tymczasowego na ulicach Warszawy dnia 25 lutego 
1945 r. Pojawienie się marynarzy w zwartym szyku wywołało wielki en- 

25 tuzjazm wśród mieszkańców Stolicy. '

Tymczasem Radziecka Armia i walczące u jej boku Wojsko Polskie 
rozwijało ofensywę na zachodzie i północy, wyzwalając nadmorskie pra
stare ziemie polskie. Wojsko Polskie, przełamując fortyfikacje Wału 
Pomorskiego nad Drawą, 8 marca 1945 dotarło do morza, zatykając 
w jego falach biało-czerwoną flagę i składając historyczne ślubowanie, 
że żołnierz polski na wieki łączy się z odzyskanym polskim morzem 
i nigdy go już nie opuści. 18 marca wyzwolony został Kołobrzeg. 23 mar
ca pierwsi żołnierze radzieccy wdarli się do Sopotu. W pięć dni póź
niej zdobyta została Gdynia, a 30 marca wyzwolono Gdańsk. W składzie 
wojsk wyzwalających Gdynię i Gdańsk znajdowała się I Brygada Pancer
na im. Bohaterów Westerplatte. W połowie kwietnia, wraz z wyzwoleniem 
Szczecina, całe wybrzeże powróciło do Macierzy. Orężem ludowego Wojska 
Polskiego i bratniej Armii Radzieckiej naprawione zostały wielowiekowe 
krzywdy narodu polskiego.

Przed narodem polskim stanęły nowe zadania. 15 kwietnia 1945 r. 
komitety czterech partii politycznych? KU PPR, CKW PPS, NKW SL i ZG SD, 
występujące w demokratycznym froncie narodowym powstałym z inicjatywy 

PPR, wydały wspólną odezwę w sprawie Ziem Zachodnich. "Rodacy# - głosiła 
odezwa. - Zwracamy się do Was w przełomowej chwili dla narodu polskiego. 
Żołnierz polski dotarł do morza. Żołnierz polski w sojuszu bojowym z 
Armią Czerwoną wyrębuje odrodzonej Rzeczypospolitej nowe granice na Od
rze i Nysie. Pragnieniom narodu polskiego staje się zadość. Odwieczne 
ziemie piastowskie, wydarte przez zaborcze krzyżactwo, tratowane i gnę
bione przez prusackich barbarzyńców powracają znowu do macierzy... 
W ciało i krew przeobleka się program demokracji polskiej; zaroi się od 
polskich statków handlowych i okrętów wojennych pod polską banderą Mo
rze Bałtyckie, polskimi węzłami handlowymi staną się Gdynia, Gdańsk, 
Szczecin... Wstaje z martwych Polska nowa, potężna i silna... Na za
chód - po zwycięstwo idzie Armia Polska. Na zachód - śladem żołnie- 
______

Tamże,s.39.
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rzy - idziemy wszyscy, społeczeństwo całe, jako wzorowi gospodarze, mą
drzy organizatorzy... Pod przewodem Rządu Tymczasowego wracamy na zie
mie, skąd nasz lud. Stworzymy na nich kuźnię potęgi, by tryskały wiecz
nie żywym źródłem mocy naszego narodu, bybbiły gorącymi sercami patrio- 
tów polskich...”.

Dla 1 Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego czas działania 
nadszedł w ostatnim dniu marca 1945 r. Specjalnym rozkazem naczelnego 
dowódcy WP batalion morski skierowany został do wyzwolonego Gdańska 
i Gdyni z zadaniem przejęcia ochrony portów morskich i miast oraz za- 

27 bezpieczenia na ich terenach wewnętrznego porządku i spokoju. 3 kwiet
nia nad ranem batalion przybył do Gdańska i w porozumieniu z komendan
tem miasta gen. Mikulskim wkroczył na teren stoczni i fabryki wagonów, 
zapewniając ich ochronę. Na obszarze stoczni i fabryki wystawione zosta- 

28 ły posterunki i patrole. Tego samego dnia wydzielony z batalionu od
dział 56 marynarzy pod dowództwem mjra Tarnowskiego i kpt, mar.Trzcińs
kiego objął ochronę portu gdyńskiego i stoczni. Część marynarzy pod do
wództwem ppor. Skorka zajęła się usuwaniem min i gruzów z ulic Gdyni. 
7 kwietnia 34 marynarzy pod dowództwem ppor. Bluma objęło ochronę stocz
ni i portu wojennego na Oksywiu, przystępując jednocześnie do porządko
wania ich terenów. Podczas przemarszu z Gdyni na Oksywie, idący na cze
le grupy mar. Cielepa wszedł w pobliżu stoczni na minę i zginąłod jej 

29 wybuchu, a dwóch innych marynarzy i ppor. Pawliczek zostali ranni.

Tymczasem w Gdańsku marynarze Morskiego Batalionu Zapasowego strzeg
li powierzone im obiekty oraz uczestniczyli w gaszeniu pożarów na terenie 
miasta. 100 marynarzy i podoficerów pod dowództwem 12 oficerów uczestni
czyło wraz z żołnierzami jednostek stacjonujących na terenie Gdańska w 
oczyszczeniu miasta z ukrywających się żołnierzy i członków organizacji 
hitlerowskich. Było to konieczne do unormowania życia w wyzwolonym mieś
cie. Akcja oczyszczania polegała na obstawieniu poszczególnych odcinków 
miasta i dokładnym przeszukiwaniu domów. W wyniku jej wykryto wielu podej- 
rżanych ludzi, których odprowadzono na punkty zborne celem sprawdzenia. 
-------------------------

PPR.Rezolucje...,o.c.,s.281-284. 
27CAW,III-62/309,s.150.
2$Wł.T rzciński, o.c., s.6. 
29 Tamże.
5$Leon Doroszewski, Moja służba w 1 Morskim Batalionie Zapaso

wym. Relacja, s.22-24.
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Po zwycięskim zakończeniu wojny Polska Partia Robotnicza rozpoczę
ła wielką batalię o odbudowę zniszczonego kraju i przeprowadzenie za
początkowanych reform społeczno-gospodarczych, mobilizując do tego ca
ły naród. Zadanie to związane było ściśle z zagospodarowaniem odzyska
nych ziem na zachodzie i północy kraju. "Przezwyciężenie trudności 
gospodarczych i szybszą odbudowę kraju - głosiła uchwała Plenum KC PPR 
z .26 maja 1945 r. - ułatwi narodowi polskiemu zmiana struktury gospo
darczej Polski przez przesunięcie jej granic po Odrę i Nysę..., szero- 

il 
kie oparcie Polski o Morze Bałtyckie".'' Tego samego dnia Plenum KC PPR 
podjęło uchwałę mającą na celu szybkie zaludnienie i zagospodarowanie 

32Ziem Zachodnich. Dla zapewnienia demokratycznego trzonu w nowo orga
nizowanej administracji na Ziemiach Zachodnich i prawidłowego ieh za
gospodarowania uchwała KC PPR stwierdzała konieczność przerzucenia na 

33 te tereny nie mniej niż 25 tys. członków partii.

W ogólnonarodowym wysiłku nad zagospodarowaniem Ziem Zachodnich spe
cyficzne miejsce zajęła kwestia budowy marynarki wojennej. Siły morskie 
potrzebne były młodemu państwu ludowemu do zabezpieczenia odzyskanej 
granicy morskiej? a tym samym utrwalenia jego niepodległości. Powołane 
w składzie Odrodzonego Wojska Polskiego, o określonym, kształtowanym 
przez PPR ludowym charakterze, mogły odegrać dużą rolę w umacnianiu wła
dzy ludowej na Wybrzeżu. Doceniała to Partia i wykonujące jej wskazania 
Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego. Podobnie jak na odcinku cywilnym 

na Wybrzeże skierowano wielu oddanych Partii ludzi-,■ tak i do marynarki 
wojennej zaczęły napływać nowe kadry. Problem kadr w marynarce był o ty
le trudny, że na terenie kraju znajdowała się znikoma ilość specjalis
tów, i to zarówno w korpusie oficerskim, podoficerskim jak i marynarzy. 
Trzon przedwojennej kadry rozrzucony był po całym świecie - część wraz 
z okrętami przebywała w Anglii, inni przebywali w Szwecji, a jeszcze 
większa część podążała dopiero do kraju z hitlerowskich obozów0 Nielicz
na garstka specjalistów zgrupowana w batalionie morskim była 
kroplą w morzu, wyszkolenie zaś nowych kadr dla marynarki wojennej wyma- 
__

PPR. Rezolucje..., o.c., s.133-134.
32 Tamże, s.159.
33Wydany w czerwcu 1945 okólnik KC PPR "W sprawie akcją/fcrzesiedleń- 

czej i osadniczej na Ziemiach Odzyskanych "zobowiązywał komitety wo
jewódzkie PPR do przerzucenia na Ziemie Zachodnie w terminie do 1 sier 
nia 25 tys. członków partii, z tej liczby 3100 członków PPR do Gdańs

ka i 6100 na Pomorze Zachodnie. Por. PPR. Rezolucje..., o.c., s.16?o
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gało dłuższego czasu. Problemu nie rozwiązywała także nadzieja na 
rychły napływ do marynarki oficerów i podoficerów powracających z 
niewoli, byli to bowiem ludzie oderwani przez okres wojny od morskich 
zagadnień wojskowych, a ponadto wychowani i wyrośli w marynarce przed
wojennej, o odmiennym charakterze od mającej powstać ludowej marynar
ki. Ludzie ci mogli nowo budowanej marynarce oddać duże usługi, lecz 
musieli dogłębnie zrozumieć zachodzące w kraju przemiany, związać 
się uczuciowo z władzą ludową, a proces ten wymagał otoczenia ich 
opieką i właściwym kierownictwem politycznym.

W takiej sytuacji Naczelne Dowództwo WP, wykonujące wskazania 
Partii, dużą uwagę zwróciło na zapewnienie właściwego kierownictwa 
politycznego w tworzonej marynarce wojennej. Kierownictwo to miał 
sprawować aparat polityczny, złożony z ludzi oddanych Partii i wła
dzy ludowej, zahartowany w walkach z reakcją, usiłującą już na wyz
wolonych terenach wschodnich podważyć jedność wojska i zwartość je
go szeregów. Aparat ten - jak stwierdził Sekretarz Generalny KG PPR 
Władysław Gomułka na konferencji partyjnej w Lublinie przeprowadzo
nej w dniach 12-13 listopada 1944 r. - był ideologiczną duszą wojs
ka. "Znaczenie korpusu oficerów polityczno-wychowawczych - mówił wów
czas tow. Gomułka - jest szczególnie doniosłe w obecnym okresie mon
towania i rozbudowy Wojska Polskiego. Bez oficerów polityczno-wycho- 
wąwczych nie można by wprost pomyśleć o budowaniu wojska oddanego

34wiernie sprawie demokracji". W kwietniu 1945 r. Naczelny Dowodca WP 
gen, broni Michą! Rola-Żymierski i jego zastępca gen. Marian Spychals
ki, kierujący z ramienia KC PPR pracą polityczną w wojsku,skierowali 
do marynarki wojennej pułkownika Józefa Urbanowicza, pełniącego do 
tej pory funkcję zastępcy dowódcy do spraw polityczno-wychawawczych 
6 dywizji piechoty, doświadczonego komunistę, a zarazem człowieka 
znającego się na sprawach morskich, b.oficera marynarki handlowej we 
flocie łotewskiej. Kmdr. J. Urbanowiczowi powierzono stanowisko zastęp
cy dowódcy marynarki wojennej do spraw polityczno-wychowawczych oraz 
rozpoczęcie wstępnych prac nad zorganizowaniem Dowództwa Marynarki 

35Wojennej i Zarządu Polityczno-Wychowawczego. Na stanowisko szefa 
Zarządu Polityczno-Wychowawczego Mar.Woj. powołano dotychczasowego 

zastępcę dowódcy 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, 

^""Z pola walki" 1959, zeszyt 2, s.134. 

35CAW,SBM,tecz. 68/309 oraz 195, s.l.



pułkownika Adama Bromberga. Jednocześnie do tworzącej się marynarki 
wojennej skierowano grupę operacyjną młodych oficerów politycznych 
oraz coraz liczniej napływających oficerów i marynarzy powracających 
z niewoli. W celu zapewnienia marynarce wysoko kwalifikowanych kadr 
specjalistów, Naczelne Dowództwo WP zwróciło się o pomoc do dowódz
twa radzieckich sił zbrojnych i uzyskało zapewnienie takiej pomocy 
na okres formowania marynarki wojennej.

Prace organizacyjne nad tworzeniem ludowej marynarki wojennej 
posuwały się szybko naprzód. W pierwszej połowie maja powstały pierw
sze wydziały ZPW Mar.Woj.? personalny - kierowany przez pp©ro Micha
ła Łuczeczkę, organizacyjny - z por. Bolesławem Bardyńskim na czele, 
propagandowy z szefem ppor. Janem Pączkiem i redakcja gazety kiero- 
wana przez ppor. Henryka Habrowskiego. 7 lipca 1945 r. rozkazem Na
czelnego Dowódcy WP ustalono organizację marynarki wojennej. Zgodnie 
z rozkazem miała ona składać się z Dowództwa Marynarki Wojennej, Szta
bu Głównego Marynarki Wojennej, Zarządu Polityczno-Wychowawczego,Głó- 
nego Portu Marynarki Wojennej i podległych jednostek. Na stanowisko 
szefa Sztabu Głównego wyznaczony został oficer radziecki? komandor 
dyplomowany Jan Szylingowski, na stanowisko dowódcy przewidziano zaś 

-........... o? 
kontradmirała Abramowa. Dzieii 7 lipca 1945 ro przyjęto też uważać 
za oficjalne powstanie ludowej Marynarki Wojennej.

Przed powstałymi organami kierownictwa marynarki wojennej stanęły 
dwa poważne zadania, wykonanie których związane było ściśle z utrwa
leniem władzy ludowej w Polsce. Jednym z nich była rozbudowa marynar
ki wojennej w celu zapewnienia obrony wybrzeża od Braniewa po Szcze
cin, drugim - maksymalne zespolenie składu osobowego marynarki z na
rodem i zapewnienie ludności Wybrzeża warunków pokojowej pracy nad 
tworzeniem podstaw ludowej gospodarki morskiejo Oba zadania były od
powiedzialne, ważne dla utrwalenia władzy ludowej na Wybrzeżu, lecz 
zarazem trudne w realizacji. Pierwsze nie należało do łatwych, tym bar
dziej gdy uwzględni się kompletny brak okrętów i uzbrojenia morskie
go, a ponadto znaczne wydłużenie linii wybrzeża w stosunku do okresu 
przedwojennego, zdewastowanie urządzeń portowych, zaminowanie wód 
przybrzeżnych i portów , brak przemysłu obronnego oraz ogólną ciężką 
”cAW,GZPW, tęcz.195, s.2. 

37Kontradmirał Abramów objął obowiązki dowódcy marynarki 21.8.1945 r. 
Do tego czasu obowiązki dowódcy pełnił kmdr Szylingowski. 
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sytuację gospodarczą wyniszczonego przez okupanta i wojnę kraju® Trud
ności w wykonaniu drugiego zadania nastręczał brak dostatecznej kadry 
pracowników politycznych i konieczność zwrócenia uwagi na pracę poli
tyczną w szeregach marynarki wojennej w c®lu ukształtowania rzeczywiś
cie ludowego jej charakteru®

Kwestia rozbudowy marynarki wojennej stała się codzienną troską 
powstałego dowództwa® 10 lipca 1945 ro największa jednostka marynarki 
- 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy liczył już 112 oficerów, 
629 podoficerów i 1411 marynarzy - łączni® 2152 ludzi9 w tej liczbie 
44 oficerów i 247 podoficerów wychowanków ludowego Wojska Polskiego, 
16 oficerów z Armii Radzieckiej i 52 oficerów oraz 382 podoficerów z 

38 przedwojennej marynarki wojennej® Wkrótce batalion morski zwiększył 
swój stan do 155 oficerów, 745 podoficerów i 1656 marynarzy i został 

39 przekształcony w Szkolny Pułk Marynarki Wojennej® Miejscem postoju 
pułku były koszary w Nowym Porcie® W ramach zorganizowania systemu 
obrony wybrzeża Dowództwo Marynarki Wojennej czyniło starania o pod
oddziały artylerii nadbrzeżnej® Rezultatom tego było przydzielenie ma
rynarce pięciu czterodziałowych baterii kal0 122 mm9 Były to jednak 
działa lądowe i później miały ulec wymianie na morskie®^ Oprócz tego 

przystąpiono do organizowania oddziału nurków, którzy mogliby przystą
pić do prac podwodnych na terenach zanieczyszczonych wrakami portów® 
Ważną również kwestią było zorganizowanie Biura Hydrograficznego Mary
narki Wojennej - instytucji, która przystąpiła do zapewnienia bezpie
czeństwa żeglugi na wodach polskich pod względem hydrografiezno-nawi- 
gacyjnym® W marcu 1946 r® zorganizowano Zachodni Obszar Nadmorski, 
którego nazwa w kwietniu tegoż roku uległa zmianie na Szczeciński Ob
szar Nadmorski® Jednostki jego mieściły się głównie na terenie Świno- 

, , 42ujścia i innych miejscowości Pomorza Zachodniego®

Problemem wymagającym szybkiego rozwiązania była kwestia szkolnic
twa wojskowego w marynarce wojennej. Przybywający z rożnych stron 

----------——--------
J CAW.GZPW.tecz. 195, s®ll-12® 
39 . Tamże, s®12® 
4°CAW,SztoGłoMoW®, tecz®13, s®10® 

41CAW,Szt,Gł®MoW®, tecz.14, s®128o 
42AMW,Szt.Gł.Mar®Woj., tęcz.2/43, s®28®
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Polski ochotnicy i poborowi odbywali podstawowe wyszkolenie w Szkolnym 
Pułku Marynarki Wojennej, przemianowanym w 1946 ro na Kadrę Marynarki

43 . I
Wojennej. Brak było natomiast ośrodka szkolącego specjalistów okręto
wych® Ośrodek taki stworzono jesienią 1945 r, na Oksywiu pod nazwą 
Szkoły Specjalistów Morskich,^ jednocześnie przystąpiono do prac nad 

stworzeniem szkoły oficerskiej, która mogłaby kształcić kadry oficerów 
■....... . ......... -----................................. » ■

morskich i technicznych^ Uczelnia taka, pod nazwą Oficerskiej Szkoły 
Marynarki Wojennej, powołana została do życia rozkazem Naczelnego Do
wódcy WP nr 012 z dnia 18 stycznia 1946 r.^5

Najważniejszym problemem w rozbudowie sił marynarki, jaki od pierw- < 
szych dni nurtował Dowództwo Marynarki Wojennej, było wyposażenie mary- ! 
narki w okrętyo Bez rozwiązania tego problemu marynarka nie mogła wy
konywać swego głównego zadania, jakim była ochrona wód polskich i za
pewnienie obrony wybrzeża, a także nie mogła uczestniczyć w rozminowa
niu morza ani torów wodnych i portów,^^ Nic też dziwnego, że kwestia 

okrętów rozpatrywana była na różnych szczeblach, Przede wszystkim li- j 
czono na powrót polskich okrętów z Anglii i Szwecji, W Anglii znajdo- 

47 wały się dwa niszczyciele polskie? "Błyskawica" i "Burza", ©kręt pod- ; 
wodny "Wilk*,^® okręt szkolny "Iskra" dwa ścigacze "S-l" i "S-2"o^° 

Ponadto w Anglii znajdowało się pod polską banderą kilka okrętów wydziel 
51 żawionych na czas wojny od marynarki brytyjskiej, W Szwecji przebywał] 

—————
^CAW,SBM,tecz, 62/309, s,72,
^AW,Szt,Gł.Mar,Wojotecz, 2/43, So7, 
45AMW,Szt.GłoM,W,,tecz. 0/15, so60, 
46 W latach 1945-46 rozminowanie wód polskich prowadziły trałowce radziec 

kie, wykonujące te prace na zlecenie Biura Odbudowy Portów podlegając* 
go Ministerstwu Żeglugi i Handlu Zagranicznego, 

4.7* Trzeci niszczyciel ORP "Grom", który przed rozpoczęciem wojny udał się 
do Anglii,został 4,5,1940 r, zatopiony przez lotnictwo nieprzyjaciela 
przy wybrzeżach Norwegii,

48Drugi okręt podwodny - "Orzeł" zginął bez wieści 8,06, 1940 r, 
49Transportowiec "Wilia", spełniający rolę drugiego okrętu szkolnego, 

przekazany został w czasie wojny marynarce handlowej i jako s/s "Mod
lin" użyty został do budowy sztucznego portu podczas inwazji wojsk 
alianckich we Francji.

$°Były to jednostki wybudowane w Anglii w drugiej połowie 1941 r0 na 
złożone jeszcze przed wojną zamówienie kierownictwa polskiej marynarki 
wojennej,

51Były to niszczyciele? "Garland", "Piorun", "Krakowiak" i "Ślązak", lek
ki krążwonik "Conrad", okręty podwodne "Sokół" i "Dzik" oraz ścigacze ! 
"S-4", "S-5", "S-6", "S-7", "S-8", "S-9M i "S-10", 
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od chwili internowania w 1939 r. trzy okryty podwodneg "Sęp"B"Żbik* 
i"Ryś" oraz kuter motorowy "Batory"o

Sprawa powrotu okrętów ze Szwecji załatwiona została pomyślnie po 
wysłaniu w końcu sierpnia 1945 r. specjalnej misji oraz osobistym uda
niu się do Szwecji komandorów Szylingowskiego i Urbanowicza. Przeby
wające tam okręty po skompletowaniu załóg przybyły 24 października 
1945 ro do Gdyni i pod względem organizacyjnym utworzyły dywizjon 
okrętów podwodnych /DOP/. W tyce też czasie utworzono oddział okrę
tów pomocniczych złożony z motorówek i holowników,,^ p©d koniec 1945 r. 

-I — • '.•—---- -- -
niespodziewanie odnaleziono na terenie brytyjskiej strefy okupacyj- 

54nej w Niemczech cztery trałowce polskie, po odbiór których.Dowództwo 
Marynarki Wojennej natychmiast wysłało specjalną misję. Były to tra
łowce "Czajka", "Mewa", "Rybitwa" i"Żuraw", które powróciły do kraju 

............   ............. .............................. ..................... ..........—-■—- CK
z Lubeki 12 marca 1946 r. i utworzyły 1 dywizjon trałowców.

Powrót okrętów ® -Anglii był znacznie trudniejszy ze względu na ne
gatywne stanowisko do władzy ludowej w kraju istniejącego tam kierowy- 
nictwa marynarki wojennej podporządkowanego rządowi emigracyjnemu w 
Londynie. Wprawdzie po uznaniu przez Wielką Brytanię Rządu Jedności 
Narodowej rząd brytyjski cofnął uznanie dla emigracyjnego rządu pols
kiego v/ Londynie, a tym samym uznawał okręty polskie za własność pra
wowitego rządu w kraju, lecz ze zwrotem ich ociągał się. Reakcyjne kie
rownictwo marynarki wojennej intensywnie zabiegało o pozostawienie okrę 
tów w Anglii, nie przebierało też w środkach w celu zatrzymania aa ob
czyźnie ich załóg. Starania o powrót okrętów z Anglii Dowództwo Mary
narki Wojennej prowadziło na drodze dyplomatycznej. Pertraktacje szły 
jednak bardzo opornie. Kierownictwo Marynarki Wojennej w okresie od ma
ja do września 1946 r. przekazało wszystkie okręty admiralicji brytyjs- 

56 kiej, nie ukrywając przy tym wrogiego stanowiska do Polski Ludowej.

2 AMW,Szt.Gł.Mar.Wojo, tecz.2/43, s.4. 
53Były toć kutry motorowe "Korsarz" i "Batory", holowniki "Hel" i "Pio

nier", motorówki "Jurata" i "Oksywie" oraz parowy dźwig pływający.
54Okręty te we wrześniu 1939 r. zostały zatopione na Helu,a następnie 
. wydobyte przez Niemców i wcielone w skład "Kriegsmarine".
55AMW,Szt.Gł.Mar.Woj., tęcz. 2/43, s.26.
^Np.szef kierownictwa marynarki wojennej wiceadmirał Jerzy Świrski w 

rozkazie nr 31 z 25 maja 1946 r0, wydanym z okazji przekazania "Błys
kawicy" admiralicji brytyjskiej, pisałg "Sytuacja polityczna jest 
pełna tragicznych dla nas konsekwencji, bolesnych ciosów i gorzkich 
zawodów. Obecnie zmuszeni jesteśmy oddać w ręce władz brytyjskich
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Ostatecznie "Błyskawica” i "Iskra" powróciły do kraju w 1947 To, "Bu

rza" w 1951 r., a "Wilk" dopiero w 1952 rokuo

Jednocześnie ze staraniami Dowództwa Marynarki Yfojermej o powrót 
okrętów z Anglii, ZPW Mar0Woj□ dążył do umożliwienia powrotu maryna
rzom, podoficerom i oficerom przebywającym w Angliio Byli to ludzie 
dzielnie walczący w latach wojny z flotą hitlerowską i mogli oddać 
duże usługi ludowej marynarce wojennej, przekazując swe bogate doś
wiadczenia bojowe młodym kadrom. W kraju czekały na nich rodziny, 
zwracające Się do Dowództwa Marynarki Wojennej o ułatwienie im powro- 
tu. Niestety, reakcyjne kierownictwo marynarki wojennej w Wielkiej Bry
tanii i na tym odcinku stawiało różnorakie przeszkody, począwszy od 
kłamliwej, oszczerczej propagandy względem Polski Ludowej, a kończąc 
na odizolowaniu marynarzy od przedstawicieli prawowitych władz polsy 
kich na terenie Anglii. W takiej sytuacji ZPW Mar.Woj. poprzez komór
kę Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza w Londynie nawiązał kontakt z posz
czególnymi ośrodkami marynarzy polskich w Wielkiej Brytanii, wysyła
jąc na ich adresy materiały propagandowe w postaci broszur Głównego 
Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP, ulotek i prasy. Pierwszy trans
port tych materiałów zabrał we wrześniu 1945 ro s/s "Kraków", następ- 

57 ne zaś przewoził regularnie szwedzki statek "Regne". Akcja ta dała 
niewątpliwie jakiś rezultat, gdyż duża ilość marynarzy i podofice
rów oraz część młodszych oficerów nie dała się okłamać i powróciła 

do krajuo

Przybyłe ze Szwecji i odnalezione w Niemczech okręty były wartoś
ciowym nabytkiem, lecz .nie mogły sprostać zadaniom stojącym przed ma
rynarką wojenną. Po wyremontowaniu mogły oddać usługi w szkoleniu kadr, 

53 
lecz ich ilość i wartpść bojowa była mała. Wobec trudności ze spro
wadzeniem okrętów polskich z Anglii Dowództwo Marynarki Wojennej już 

latem 1945 r. zaczęło czynić starania o otrzymanie okrętów od marynar- 

nasz wspaniały okręt Rzeczypospolitej Polskiej "Błyskawicę"..□ Nie 
oznacza to jednak dla nas rezygnacji i pożegnania "Błyskawicy" na 
zawrze, dwiat jeszcze drży vi swych podstawach, a upragniony przez 
ludzkość rzeczywisty pokój wydaje się jeszcze odległy. Wierzymy,że 
nadejdzie czas, może niedługo, że "Błyskawica", którą dziś pod na
ciskiem warunków jesteśmy zmuszeni opuścić, przetrwa okres męki 
i troski, którą przeżywamy i będzie znowu okrętem prawdziwie wol
nej i niepodległej Rzeczypospolitej?o 

57 ^'AMW.ZPW Mar.Woj., tecz.67/4 s.402. 
ro

W celu remontu okrętów, w listopadzie 1945 r. na bazie warsztatów 
remontowych powstała Stocznia Marynarki Wojennej.
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ki radzieckiej w ramach odszkodowań z podziału Wloty hitlerowskiej® 
Starania te, proY/adzone również na drodze dyplomatycznej, dzięki życz
liwemu stosunkowi władz radzieckich, dawały dobre rezultaty, wskutek 
czego Dowództwo Marynarki Wojennej jesienią i zimą przygotowywało 
się do przyjęcia spodzieY/anyeh okrętów® W styczniu 1946 r® wprowadzo
no w życie etaty na mające przybyć jednostki, w marcu zaś przystąpio
no do organizowania dowództwa flotylli trałowców i dowództw dywizjo-

59 nów oraz do kompletowania załóg® Oczekiwany dzień nadszedł 5 kr/iet- 
nia 1946 r. Radziecka Marynarka Wojenna przekazała Polskiej Marynarce 
Wojennej 9 trałor/ców, 12 ścigaczy okrętów podv/odnych i 2 kutry tor
pedowe® Były to jednostki małe, wybudowane w stoczniach radzieckich 
w latach wojnyv dobrze wyposażone w sprzęt i uzbrojenie® Szczególnie 
cenne były trałowce, które można było użyć do trałov/ania istniejących 
przy polskim vrybrzeżu pól minowych® Przybyłe jednostki poważnie wzmoc
niły siłę marynarki® Dlatego też dzień 5 kwietnia słusznie uważa się 
za przełomowy w początkowym okresie rozwoju marynarki wojennej® W kwiet
niu 1946 r® dysponowała onag

- dywizjonem okrętów podwodnych /"Sęp”, "Ryś” i "Żbik"/;
- flotyllą trałowców złożoną z trzech dywizjonów liczących 

łącznie 13 jednostek;
- dywizjonem ścigaczy okrętóv/ podwodnych, liczącym 12 jednostek? 
- grupy kutrów torpedowych liczącej 2 jednostki;

62 ■<— oddziału okrętóv/ pomocniczych®

Jak wynika z przytoczonych faktów, w pierwszym roku po zakończeniu 
wojny marynarka wojenna rozwijała się w szybkim tempie® Powstałe jednost
ki nadbrzeżne i morskie zaczęły tworzyć system obrony odzyskanego wybrze

ża od Braniewa po Szczecin®

Drugie zadanie, jakie stanęło latem 1945 r® przed powstającą marynar
ką, a więc umocnienie jej więzi z narodem, wykonywane byłp ze specyficz- 
CU»<wc=®«>®»>anaB«B> a&ta&GaaoGZjiZDtajtaoastatoaa C3> c*> 
59AMff,Szt®GłoMar®Woj®,tecz® 2/43, s®6®
60Do I dywizjonu należały trałowce? "Rybitwa", "Czajka”, "Mew” i "Żu

raw"; do II dywizjonu? "Kondor", "Kormoran", "Kania", "Krogulec";
do III dywizjonu? "Albatros", "Orlik", "Jaskółka", "Czapla" i "Jas
trząb"®

^Były to ścigacze? "Błyskawiczny"f "Bezwzględny", "Bystry", "Dziars
ki", "Dzielny", "Karny", "Nieuchwytny", "Niedościgły", "Odważny”, 
"Śmiały", "Sprawny", "Szybki"®

fi?AMW.OoC®, So26®
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nymi dla wojska pechami. Zadanie to związane było ściśle z pierwszym 

i polegało na wychowaniu składu osobowego marynarki wojennej w duchu 
oddania władzy ludowej oraz na rozwijaniu możliwie wszechstronnej współ 
pracy jednostek marynarki z władzami i ludnością cywilną. Praktyczna 
realizacja tego zadania wywierała bezpośredni wpływ na utrwalenie wła
dzy ludowej na wybrzeżu.

Potrzeba rozwijania współpracy i zacieśnienia więzi marynarzy z 
ludnością cywilną wynikała z nowego, ludowego charakteru Wojska Pols
kiego, stojącego na straży interesów mas pracujących. Charakter ten 
kształtowała Polska Partia Robotnicza, a przejawiał się on między 
innymi w aktywnym udziale całego Wojska Polskiego, w tym także mary
narki wojennej, w realizowaniu zadań stojących przed młodym państwem 
ludowymi Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy WP /dalej w skrócie§ 
GZPW WP/ pracę z ludnością cywilną widział jak© jedno z naczelnych 
zadań wojska. Wytyczne pracy propagandowej nr 18 GZPW WP, wydane r- ■ •
podczas wyzwalania ziem na zachód od Wisły, stwierdzały! "..o praca 
wśród ludności cywilnej świeżo wyzwolonych terenów jest obecnie czo
łowym zadaniem stojący m, przed aparatem polityczno-wychowawczym". 
W poszczególnych miejscowościach aparat polityczno-wychowawczy był 
wówczas zobowiązany pomagać w organizacji władz milicji obywatels
kiej, w zaprowadzeniu ładu i normalnego toku pracy administracji i 
instytucji kulturalno-oświatowych, przeprowadzać rozmowy indywidual
ne i grupowe z miejscową ludnością, organizować przedstawienia te
atrów wojskowych, rozdawać i wywieszać gazety oraz inne materiały 

63propagandowe. W marcu 1945 r. instrukcją szefa GZPW WP współpraca 
wojska z ludnością cywilną została rozszerzona. "W pracy - pisał 
szef GZPW - nie ograniczać się do niniejszej instrukcji, wykazywać 
własną inicjatywę, dążyć do stworzenia jak najserdeczniejszych sto
sunków, do żacieśnienia więzów między narodem i wojskiem*’.^ Na po

czątku 1946 r. GZPW WP wydał instrukcję nr 43 określającą całoksz
tałt pracy wojskowego aparatu polityczno-wychowawczego z ludnością 
cywilną. Instrukcja, obowiązująca również aparat polityczno-wycho- 
wawczy w marynarce wojennej, zobowiązywała do prowadzenia pracy pro
pagandowej 2 ludnością cywilną, obejmowania opieką polityczną zakła

dów pracy, órganizacji społecznych, a przeće wszystkim do sprawowa- 
-------------—---- -———
I. B 1 u m, Rola Partii..., o.c., s.88.

64Tamże,s. 89®
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nia opieki nad młodzieżą i zdemobilizowanymi żołnierzami. Instrukcja 
zalecała kontynuowanie pracy propagandowej na terenie wsi„udzielanie 
chłopom pomocy w pracach rolnych, zwłaszcza przy zagospodarowaniu Ziem 
Zachodnich. Oddzielnym zagadnieniem, które w instrukcji znalazło wie
le miejsca, było uaktywnienie jednostek w walce z bandami poprzez ścis
łą współpracę z organami władzy ludowej, przede wszystkim urzędami 
Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej

Na terenie marynarki wojennej organem kierowniczym, mającym po
przez GZPW WP wykonywać wskazania i uchwały Partii, był Zarząd Poli® 
tyczno-Wychowawczy Marynarki Wojennej. Jako organ kierowniczy, ZPW Mar. 
Woj. nawiązywał łączność i bezpośrednio współpracował z organizacjami 
PPR i organami władzy ludowej oraz organizacjami społecznymi na szcze
blu wojewódzkim i miejskim /Gdynia i Gdańsk/, a także kierował pracą 
propagandową wśród ludności cywilnej.prowadzoną w dołowych ogniwach 
przez poszczególne jednostki marynarki wojennej. Funkcje, jakie speł
niał aparat polityczny marynarki w pracy z ludnością cywilną można 
ująć następująco?

- masowa praca propagandowa wykonywana systematycznie przez 

instytucje ZPW Mar.Woj
- pomoc organizacjom partyjnym PPR, organizacjom młodzieżo

wym, zwłaszcza ZKW, oraz organizacjom społecznym w prowadzonej przez 
nie pracy propagandowej poprzez wygłaszanie referatów, pogadanek, 
udział w wiecach, pracę wychowawczą w szkołach, wyjazdy na wieś,pro
wadzenie rozmów indywidualnych i inne formy;

- współpraca z organami władzy ludowej, szczególnie komenda
mi Milicji Obywatelskiej, komórkami Urzędu Bezpieczeństwa Publicz
nego i Strażą Portową w zabezpieczeniu ładu i noramalnego toku pra
cy ludności cywilnej.

Wykonywanie tych funkcji, aktywne zetknięcie się oddanego Partii 
aparatu polityczno-wychowawczego i licznego aktywu marynarki z życiem 
wewnętrznym kraju sprzyjało zwycięskiej realizacji przeobrażeń spo
łecznych- na terenie wybrzeża i stanowiło realny wkład marynarki wojen
nej w utrwalanie władzy ludowej. Z drugiej strony praca propagandowo- 
agitacyjna wśród ludności cywilnej, przekonywanie innych, występowa
nie w roli agitatora i przedstawiciela władzy ludowej sprzyjało doj
rzewaniu świadomości politycznej żtanu osobowego marynarki, było 

^^AMW.ZPW Mar.Woj0,tecz.67/14, 8.104.
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prawdziwą szkołą wychowania politycznego.

Masową pracę propagandową z ludnością cywilną ZPW Mar,Woj o prowa
dził głównie przez dwie swe instytucje? Wydawnictwo Marynarki Wojen
nej i Dom Marynarki Wojennej, Wydawnictwo zapoczątkował© swą działal
ność już w kwietniu 1945 ro, a 9 maja, w dniu zakończenia wcjnyewyda- 
ło pierwszy numer gazety "Nasze Morze", ZPW Mar,Woj, poprzez organ 
prasowy, jedną z pierwszych gazet wydawanych na Wybrzeżu, kształtował 
poglądy demokratyczne u ludności Wybrzeża, Nakład gazety, składanej 
ręcznie i odbijanej na maszynie pedałowej, wynosił 3000 egzemplarzy, 
z czego 1500 szło na potrzeby marynarki, a pozostałe 1500 kolporto
wano wśród ludności cywilnej. Pierwszymi redaktorami gazety byli ofi
cerowie polityczni por, Habrowski i por. Fraczek, Latem 1945 r,9dzię- 
ki pomocy władz partyjnych na Wybrzete i GZPW WP w postaci kredytu 
w wysokości 30000 zł oraz inicjatywie oficerów ZPW Mar,WojO8 Wydaw
nictwo rozszerzyło bazę techniczną o nowe maszyny drukarskie9J' dzię

ki czemu możliwe było zwiększenie nakładu gazety, 23 sierpnia 1945 r0 

ZPW Mar,Wojo zorganizował naradę z udziałem przedstawicieli władz, 
organizacji politycznych i społecznych poświęconą charakterowi ga- 
zetyt Narada była owocna, wyłoniła nowy komitet redakcyjny, W wysię
ku wysuniętych na niej postulatów postanowiono gazetę bardziej 
dostosować do potrzeb i zainteresowań społeczeństwa, zwiększyć jej 
nakład i zmienić nazwę na "Gazeta Morska", Pierwszy nwaer "Gazety 
Morskiej* wyszedł 1 września 1945 r, w nakładzie 7500 egz,, z cze
go 5000 szło na rynek cywilny, a 2500 do jednostek marynarki. Gaze
ta miała 4 strony formatu gazetowego, a w niedzielę zawierała 6 stron 
wraz z 'dodatkiem literackim i młodzieżowym. Charakter gazety odpowia
dał linii politycznej Polskiej Partii Robotniczej i sprzyjał utrw- 

67 leniu władzy ludowej na Wybrzeżu, ’ Pierwszym redaktorem "Gazety 
Morskiej" był red, Bolesław Kuźmiński, a od 15 września 1945 r, 

68 przybyły z redakcji gazety 1 Armii WP por, Marian Brandys,

Oprócz gazety Wydawnictwo Marynarki Wojennej rozwijało pracę 
propagandową przez wydawanie broszur, ulotek, plakatów i innych 

druków propagandowych, W 1945 r, wydano np, broszurę propagandową 
pt, "Westerplatte* w nakładzie 12 000 egz, Cieszyła się ona dużą 
$$M,in,Wydawnictwo Mar,Woj, przejęło drukarnię Komitetu PPR w Tcze

wie i przewiozło maszyny drukarskie do Gdyni, 
67'Historia Wydawnictwa Marynarki Wojennej w latach 1945-46, zwłaszcza 

wydawanej przez nie prasy,godna jest oddzielnego szerszego omówienia 
68CAW,GZPW,tecz,195, s,23-24o
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popularnością wśród osób wojskowych i cywilnych® Ulotki, plakaty, afi
sze wydawano w nakładzie tysięcy egzemplarzy z okazji święta morza, 
rocznicy powstania PKO, rocznicy bitwy pod Lenino, Wielkiej Socjalis
tycznej Rewolucji Październikowej i innych okazji® Np® z okazji świę
ta morza wydano około 10 ,tyst różaysh druków propagandowych® Pracę 
tę wydawnictwo prowadziło pokonując duże trudności, począwszy od bra- 
ku papieru, a kończąc na braku dostatecznej ilości fachowców®$$

Druga Instytucja ZPW Mar®Woj® - Dom Marynarki Wojennej - powstała 
w lipcu 1945 r®, a w następnych miesiącach rozwinęła szeroką działal
ność rozrywkowo-propagandową i kulturalną wśród marynarzy i ludności 
cywilnej® Dom Mar®Woj® dysponował orkiestrą teatrem, kinem, organizo
wał więc koncerty muzyczne, spektakle teatralne, wyświetlał filmy, 
prowadził odczyty i pogadanki, organizował wystawy® W imprezach orga
nizowanych przez tę placówkę uczestniczyło co miesiąc przeciętnie 

708000 mieszkańców Wybrzeża, rola jej była więc stosunkowo poważna®

Poza wspomnianymi placówkami pracę propagandową wśród ludności 
cywilnej prowadziły również inne komórki ZPW Mar®Woj. Do pracy z lud
nością cywilną powstał nawet w składzie Oddziału Organizacyjnego 
ZPW Mar®Wojo specjalny wydział, którym kierował kpt® Sulimowicz® 

%
Wydział ten wraz z całym ZPW Mar®Woj® był inicjatorem bądź też współ
organizatorem wielu imprez o charakterze politycznym® Niestety, w 

‘ 71
1945 r® brak dostatecznej ilości oficerów politycznych był przyczyną 
ograniczenia pracy propagandowej do okolicznościowych świąt, rocz
nic itp. uroczystości® Np® święto morza w 1945 ro i rocznica wyzwole
nia Wybrzeża stały się doskonałą okazją do propagowania odzyskania 
szerokiego.dostępu do morza i wysiłków Partii w odbudowie gospodarki 
morskiej na licznych wiecach, akademiach i pogadankach® Podobnie wy
korzystano '.rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem, rocznicę PKWN, powsta
nia warszawskiego, wybuchu wojny, bitwy pod Lenino, Rewolucji Paździer
nikowej, ofensywy styczniowej 1945 r® itp® Chociaż praca związana z 
obchodami tych rocznic prowadzona była na szeroką skalę, tym niemniej 

~ - — •” ”” * 
Tamże, s®24®

70Tamże,So25 także AMW, ZPW, tęcz ®7.6, sprawozdania z działalności Domu 
Mar®Woj®,

71Np® w sierpniu 1945 r® w całej marynarce wojennej pracowało około 
60 oficerów politycznych, w tej liczbie 25 młodych oficerów,przy
byłych w tymże miesiącu ze szkoły®
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miała jednak charakter kompanijn^ścio

Podobnie w 1945 r0 pracował z ludnością cywilną aktyw polityczny 
jednostek marynarki wojennej. Szczupłe kadry pracowników politycznych 
pochłonięte były pracą organizacyjną związaną a rozbudową marynarki. 
Nie oznacza to, że w ogóla nie pracowały na odcinku cywilnym. Praca 
taka istniała, ale wskutek dużych trudności, głównie kadrowych była 
ograniczona. W niektórych jednostkach brak było po prostu inicjato
rów pracy na odcinku cywilnym, Np. w 37 Batalionie Budowlanym, od
dziale liczącym około 600 szeregowych, pracował tylko jeden oficer 
politycznym Większe jednostki, mające większą ilość pracowników 
politycznych, angażowały się w pracy propagandowej, osiągając dobre 
rezultaty. Np. 1 Pułk Szkolny, mając w sierpniu 1945 r. 10 ofice
rów i 20 podoficerów politycznych, nawiązał współpracę z organizacja
mi społecznymi w Gdańsku i Nowym Porele i systematycznie ją rozwi
jał, angażując do niej aktyw polityczny wśród oficerów liniowych ©raz 
podoficerów i marynarzy. Oficerowie pułku prowadzili wykłady poli
tyczne w straży portowej, odczyty w Towarzystwie Przyjaciół Żołnie
rza oraz pogadanki w zakładach pracy i szkołach. Tematyka odczytów 
i pogadanek z ludnością cywilną obejmowała problemy zagospodarowa
nia ziem zachodnich, reformy rolnej, znaczenia odzyskania dostępu do 

72 morza itp.

Znaczną poprawę w pracy propagandowej z ludnością cywilną ze stro
ny ZPW Mar.Woj. i jednostek widać już w pierwszym kwartale 1946 r. 
V/ okresie tym życie w tworzonej marynarce wojennej uległo pemej sta
bilizacji, zwiększyła, .się obsada personalna na stanowiskach aparatu 
politycznego, co w sumie pozwalało na szersze rozwinięcie pracy poli
tycznej nie tylko w jednostkach marynarki, ale także na odcinku cy
wilnym. Głównym celem tej pracy było nadal przeciwstawianie się re
akcyjnej propagandzie, rozsiewanym na wybrzeżu różnego rodzaju plot
kom, wyjaśnianie ludności polityki władzy ludowej i mobilizowanie do 
aktywnego udziału w odbudowie kraju. Praca ta dawała dobre rezultaty, 
aktyw marynarki był bowiem stosunkowo dobrze przygotowany pod wzglę
dem politycznym. Nie bez znaczenia był także fakt, że marynarze 

' CAW,GZPW,tęcz. 195, s.ll. 
73 We wszystkich jednostkach marynarki wojennej, prowadzono systematycz

ni szkolenie polityczne 2 razy w tygodniu po 2 godziny, a ponadto 
codziennie organizowano informacje prasowe, gawędy lub pogadanki na 
timaty polityczne.
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cieszyli się dużą popularnością w społeczeństwie, szczególni* wśród 

młodzieży, przez co słowa ich, jako agitatorów, łatwiej trafiały do 
przekonaniao Aby praca ich była owocna, ZPW Mar.Wojo zacieśnił kontak

ty z KW PPR w Gdańsku i KM PPR w Gdyni. Przedstawiciele ZPW Mar.Woj. 
uczestniczyli w pierwszych konferencjach partyjnych w Gdańsku i w 

Gdyniowyniku tych kontaktów ZPW Mar.Woj. nawiązał łączność z Wo
jewódzkim Urzędem Informacji i Propagandy, wyznaczając najlepiej przy- 

75 gotowanych oficerów do prowadzenia odczytów na terenie trójmiasta. 
Oficerowie z ZPW Mar.Woj. bezpośrednio zaopiekowali się Państwową 
Szkołą Morską w Gdyni, prowadząc szkolenie polityczne na pięciu kur- 

76sach szyprów i mechaników okrętowych. Jednostki stacjonujące w posz
czególnych miejscowościach nawiązały kontakty z terenowymi organiza
cjami PPR, pomagając im w akcji propagandowo-agitacyjnej, w organizo
waniu różnych imprez, uroczystości itp. Niektóre jednostki nawiązały 
kontakty z zakładami pracy. Np. oficerowie z DOP pomagali w prowadzę-' 
niu pracy propagandowej na terenie stoczni gdyńskiej, oficerowie 
z SSM nawiązali kontakty i wygłaszali referaty w Fabryce Mebli w Goś- 
cielnie, a oficerowie z Kadry Mar.Woj. - z robotnikami portowymi 

, 77
Gdańska. Wzmożenie pracy propagandowej przedstawicieli marynarki 
wojennej wśród ludności cywilnej było odpowiedzią na wezwani® I Zjaz
du PPR, którego rezolucja głosiła? "o..zjazd wzywa wszystkie ogniwa 
partii do wszechstronnego umocnienia pracy propagandowej wśród naj- 

78 szerszych mas ludowych”.’

Współpraca jednostek marynarki wojennej z organami władzy ludowej, 
zwłaszcza z komendami Milicji Obywatelskiej, komórkami Urzędu Bezpie
czeństwa Publicznego i Strażą Portową w zabezpieczeniu ładu i normal
nego toku-pracy ludności rozwijała się od pierwszych dni po wyzwole
niu wybrzeża. Nasuwało ją konkretne życie. Wybrzeże, podobnie jak po
zostałe ziemie zachodnie, narażone było na napływ z głębi kraju ele
mentów reakcyjnych i przestępczych, które na nowo wyzwolonych tere
nach widziały większe możliwości swej wrogiej działalności. Nie bez 

znaczenia był i ten fakt, że stykając się bezpośrednio z granicą mors- 

™AMW,ZPW Mar.Wojo,tęcz. 67/11, s.124.
^Tamże.
^Tamże, s.101.
77Tamże, sprawozdania poszczególnych jednostek z pracy politycznej 

z ludnością cywilną.
78' PPR. Rewolucje..., o.c., s.215.
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ką, w porównaniu z pozostałymi ziemiami polskimi najbardziej narażone 
było na penetrację elementów szpiegowskich z ośrodków wywiadowczych 
państw kapitalistycznych. Napływające na Wybrzeże elementy reakcyjne, 
początkowo rozbite pod względem organizacyjnym, po przybyciu do kra
ju Mikołajczyka, zaczęły grupować się w PSL i wzmagać wrogą działal
ność, nie wyłączając napadów bandyckich. Podobna sytuacja istniała 
zresztą w całym kraju, Jesienią 1945 r<> na terenie Polski istniało 
około 240 zbrojnych oddziałów o charakterze politycznym bądź rabun
kowym, liczących łącznie około 32-35 tys, ludzi, z czego ponad 8 tys, 

79 przypadało na nacjonalistyczne ukraińskie bandy UPA,

W celu położenia kresu wrogiej działalności band, zapewnienia 
w kraju spokoju oraz umożliwienia narodowi spokojnej twórczej pracy 
nad odbudową Rząd powołał do życia Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrz
nego oraz postawowi! do walki z bandytyzmem włączyć niektóre jed
nostki wojska. Tak więc Wojsko Polskie miało spełniać swą funkcję 
obrony narodu i wziąć udział w oczyszczeniu kraju z elementów fa
szystowskich, które z bronią w ręku występowały przeciw władzy ludo
wej i usiłowały przeszkodzić pokojowemu wysiłkowi narodu. Minister 
Obrony Narodowej w rozkazie nr 306 z grudnia 1945 r, zobowiązał do
wódców wszystkich jednostek wojskowych do nawiązania współpracy 
z organami władzy ludowej. Rozkaz, podany do wiadomości i obowiązu
jący także dowódców jednostek marynarki wojennej, mów&ł? "Musimy 
dążyć do tego, aby każdy obywatel miał zapewnione warunki spokojnej 
pracy,,, Spokój i porządek są pierwszym warunkiem prawidłowego 
rozwoju Państwa, to>eż wojsko musi w jego zapewnieniu wziąć czynny 
i skuteczny udział,,,*, I dalej? '"Wojsk© Polskie, zbrojne ramię 
Polskiej Demokracji wespół z organami Milicji Obywatelskiej i orga
nami bezpieczeństwa przystąpi do energicznej likwidacji bandytyz
mu* 80 mu",

W ślad za rozkazem ukazała się instrukcja szefa GZPW WP,okreś
lająca formy i metody utrzymywania więzi z organami MO i UB, W re
alizacji rozkazu i instrukcji ZPW Mar,Woj, rozesłał do jednostek 
marynarki wytyczne, w których podkreślając, że Marynarka Wojenna 
stanowi niepośledni czynnik ładu i porządku na Wybrzeżu, określał 

797Sesja Naukowa poświęcona wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego 
1939-1945, Materiały, Warszawa 19*9? s,106, 

80AMW,ZPW Mar.Woj.,tęczo 67/3, s,81.
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formy współpracy z NO i UB.. Dowódcy jednostek marynarki wojennej 
i ich zastępcy do spraw politycznych zobowiązani zostali co najmniej 
raz na dwa tygodnie spotykać się z przedstawicielami MO i UB w celu 
omawiania sytuacji i ustalania wspólnych środków do walki z bandy
tyzmem. Do walki z bandami w terenie marynarka miała wyznaczać naj
lepszych ludzi. Wytyczne nakazywały organizowanie wspólnych patroli 
z udziałem marynarzy i funkcjonariuszy MO i UB. W celu wzajemnego 
poznania się i zacieśnienia kontaktów wytyczne zalecały organizo
wanie wspólnych imprez artystycznych podczas obchodów świąt, imprez 

81 sportowych, wymianę prelegentów itp.'

Współpraca poszczególnych jednostek marynarki z organami MO 
i UB w pierwszych miesiącach 1946 r. przebiegała pomyślnie. Np. 
Zomśn^a Miasta w Gdyni nawiązała współpracę z Komendą MO, z Urzędem 
Bezpieczeństwa, Strażą Ochrony Kolei i Strażą Portową. W styczni# 
1946 r. przedstawiciele tych instytucji odbyli wspólną naradę,poś
więconą omówieniu współdziałania w walce z przestępcami. Do marca 
1946 r. odbyły się w trójmieście cztery konferencje poświęcone 
podobnymi problemom. Dwie konferencje odbyły się w Nowym Porcie, 
jedna w Gdyni i jedna na szczeblu wojewódzkim w Komen$t£e Wojewódz
kiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku. W tej ostatniej z ramienia 
ZPW Mar.Woj. uczestniczył kpt. mar. Józef Sulimowicz. Omówiono na 
niej zasady współdziałania i współpracy w walc® z podziemiem po

litycznym i przestępczym na terenie województwa gdańskiego. W wy
niku przeprowadzonych narad na ulicach miast i we wsiach pojawiły 
się wspólne patrole milicyjno-marynarskie. Na prośbę MO i UB posz
czególne jednostki marynarki zasilały grupy operacyjne, wyjeżdża
jące w teren. Na wezwanie tych organów jednostki marynarki były 
stale gotowe wydzielić odpowiednią ilość ludzi do przeprowadze
nia wspólnych akcji. Między jednostkami marynarki i komendami MO 
zacieśniono także obopólne kontakty w dziedzinie pracy politycz
nej, kulturalno-rozrywkowej i sportowej. Niektóre jednostki wyzna
czały np9 wykładowców do prowadzenia zajęć politycznych w podod- 

QO 
działach' MO.

Nawiązana i systematycznie zacieśniana współpraca jednostek 
marynarki wojennej miała duży wpływ na zabezpieczenie spokojnej pra- 
$$AMV/,DOP,tecz. 19/3, s.24.

82AMW,ZPW Mar.Woj.,tęcz.67/11, s.150.
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cy ludności Wybrzeża. Już sama obecność oddziałów marynarki w miejs
cach ich postoju wywierała dodatni wpływ na utrwalenie władzy ludowej 
paraliżowała bowiem wrogą działalność dywersyjną, patrole marynarzy 
natomiast wzmacniały siły bezpieczeństwao Współpraca ta miała szcze
gólne znaczenie w małych miejscowościach, w których organa bezpie
czeństwa były nieliczne. Znamienne pod tym względem jest sprawozda
nie dziennikarza, który po odwiedzeniu Świnoujścia pisał 13 maja 
1946 rona łamach "Kuriera Szczecińskiego"! "Przyjezdnego, nie zna
jącego stosunków miejscowych uderza przede wszystkim znamienny fakt, 
że w tym małym miasteczku portowym panuje idealny spokójTaje
mnicę tego spokoju autor widział w ścisłej współpracy dowództwa 
jednostek marynarki z miejskimi organami bezpieczeństwa. "Wynikiem 
tej stałej współpracy - pisał - są częste patrole mieszane wysyła- 

83 ne na miasto i zapobiegając® jakimkolwiek awanturom.

Podsumowując omawiany okres trzeba stwierdzić, że marynarka 
wojenna w pierwszym roku swego istnienia w poważnym stopniu przy
czyniła się do utrwalenia władzy ludowej na Wybrzeżu przez objęcie 
i zabezpieczenie bezpośrednio po wyzwoleniu najważniejszych obiek
tów w Gdańsku i w Gdyni, rozbudowę jednostek nadbrzeżnych i stwo
rzenie pierwszych zespołów floty do zabezpieczenia granicy morskiej, 
prowadzenie szerokiej pracy propagandowej wśród ludności cywilnej 
oraz udzielenie pomocy organom MO i UB w walce z reakcyjnym podzie
miem politycznym i przestępczością.

II. UDZIAŁ MARYNARKI WOJENNEJ W UTRWALENIU WŁADZY LUDOWEJ NA 
. WYBRZEŻU W OKRESIE REFERENDUM LUDOWEGO I AKCJI WYBORCZEJ

W 1945 r. program polityczny PPR w kwestii powrotu Polski na 
prastare piastowskie ziemie zwyciężył w całej pełni. Prawa Polski 
do przywróconych przez żołnierza radzieckiego i polskiego Ziem Za
chodnich potwierdziły trzy wielkie mocarstwa na konferencji w Pocz
damie 0 <"Zapadła wielka historyczna decyzja - mówił po ogłoszeniu 
wyników konferencji Sekretarz Generalny PPR Władysław Gomułka. - Zos
tały położone międzynarodowe podwaliny pod granice Polski. Konferen
cja trzech wielkich mocarstw = Związku Radzieckiego, Wielkiej Bry
tanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - przychyliła się do

83
AMW.ZPW Mar.Woj.,tęcz. 67/4, s.474.
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stanowiska Rządu Jedności Narodowej w sprawie wytyczenia zachodnich 
i północnych granie Polski® Zgodnie z decyzją tej konferencji, powzię
tą w porozumieniu z delegacją polską, nasza granica zachodnia została 
ustalona od Morza Bałtyckiego przez Świnoujście, włączając Szczecin, 

wzdłuż rzeki Odry i Nysy Zachodniej do granicy czechosłowackiej® Tak 
samo, zgodnie ze stanowiskiem Rządu Polskiego, przyznana została 

84 Polsce granica położona na Bałtyku®®

Przez cały 1945 r® PPR, jako czołowa siła polityczna, organizo
wała wysiłek narodu do zagospodarowania odzyskanych ziem® W ciągu 
siedmiu miesięcy 1945 r® osiedliło się na ziemiach zachodnich i 
północnych niemal 1800 tys® Polaków, którzy wraz sponad półmiliono
wą polską ludnością rodzimą utworzyli podstawowy trzon społeczeń
stwa polskiego na tych ziemiach® W listopadzie 1945 r® utworzone 
zostało Ministerstwo Ziem Odzyskanych, na czele którego stanął Sek
retarz Generalny PPR Władysław Gomułka® W 1946 r« Partia i Rząd na
dal koncentrowały wysiłki nad zagospodarowaniem ziem zachodnich 
i północnych ® W okólniku wydanym z okazji organizowanego przez 
Polski Związek Zachodni "Tygodnia Ziem Zachodnich" w dniach od 
2 do 9 maja 1946 r® KC PPR stwierdzał? "Zagospodarowanie Ziem Od
zyskanych i obrona granic zachodnich jest podstawowym zagadnieniem 
przyszłości naszego narodu, a granica nasza nad Odrą, Nysą i Bał
tykiem jest jedną z najważniejszych gwarancji pokoju® Kusimy wyka
zać światu, że wbrew twierdzeniom naszych wrogów Naród Polski cał- 

85 kowicie zagospodaruje Ziemie Zachodnie"® ' Za słowami Partii szły 
czyny® 15 czerwca 1946 r® KC PPR w celu przyspieszenia akcji osad
niczej na Ziemiach Odzyskanych podjął inicjatywę osiedlania na tych 

86 ziemiach dalszych 250 tys® rodzin chłopskich®

Polska Partia Robotnicza jednocześnie z wysiłkami nad zagospo
darowaniem Ziem Odzyskanych w dalszym ciągu dużą wagę przywiązywa
ła do umocnienia .obronności granic na Odrze, Nysie i nad Bałtykiem® 

Konieczność tego dyktowała zaostrzająca się sytuacja międzynarodo

wa® "Granice te, - stwierdzała Uchwała Plenum KC PPR z 18 września

84Wł. Gomułka, Zwycięstwo Polski w Poczdamie® Warszawa 1945, 
8,3®

8$PPRoRezclucje,odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Central
nego Iol946 - 1.1947. Zakład Historii Partii przy KC PZPR® 
Warszawa 1961, so78®

86Iamże, s®124®



1946 r. -stanowiące fundament istnienia Polski..., stanowiące czyn
nik trwałego pokoju, bezpieczeństwa i postępu w Europie, usiłują pod
ważyć koła międzynarodowej reakcji, uzyskując do tych antypolskich po
czynań faszystowską emigrację polską i jej jawne lub zamaskowane od- 

R7powiedniki w kraju”. W takiej sytuacji przed wiernym Partii ludowym 
Wojskiem Polskim stanęło poważne zadania utrzymani® możliwie wysokiej 
zdolności bojowej. VI wykonaniu tego zadania niepcślednią rolę odgry
wała marynarka wojenna, stojąca wraz z oddziałami obrony wybrzeża 
wojsk lądowych na straży granicy morskiejo

Rok 1946 przyniósł dalsze umocnienie marynarki wojennej i rozbu
dowę jej sił. Utworzone nowe jednostki nadbrzeżne w niektórych 
miejscowościach wybrzeża. Jesienią w skład marynarki włączony soastał 
52 Kołobrzeski Batalion Saperów, który rozpoczął budowę urządzeń 
fortyfikacyjnych wzdłuż wybrzeża oraz prace nad rozminowaniem terenów 

88 przybrzeżnych. Ogółem jednostki marynarki wejennej na dzień 1.11. 
1946 r. liczyły 5 262 żołnierzy, w tej liczbie 656 ©ficerów, 936 pod
oficerów i 3 670 marynarzy® Olbrzymią większość stanowili synowie 
robotników i chłopów, silnie związani z władzą ludową. Spośród mary
narzy 790 było synami robotników, 1 469 chłopów i 974 drobnych rze

mieślników, co stanowiło 87,8 % ogólnej ilości marynarzy. Wśród pod
oficerów odsetek ten wynosił 72,9%, a wśród oficerów 55,6%. Pozostałą 
ilość stanowili synowie rodzin inteligencji pracującej, obejmującej 

89 urzędników, wykonawców wolnych zawodów i inne grupy społeczne. II kor 
pusie oficerskim większość stanowili wychowankowie ludowego Wojska 
Polskiego. Około 10% ogólnej liczby ©ficerów przypadało na pracowni- 
ków politycznych. Spośród jednostek najwartościowszą kadrą dy^p©- 
nowała Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej, która liczyła ponad stu 
kursantów, w większości ©ficerów ® wojsk lądowych, skierowanych przez 
Partię do marynarki wojennej w celu wzmocnienia jej korpusu oficers

cy 
kiego.’ Wśród korpusu oficerskiego^ zwłaszcza na wyższyfch stanowis
kach sztabowych i w dowództwach jednostek--, stosunkowo liczną 'grupę sta 

87 ’
'Tamże, s.144. ► .

88 
AMW,BS Mar.Woj.,tęcz. 23/1? s.l. 

897Obliczenia wykonano na podstawie wykazów z jednostek. AMW, Kc. 
Szt.Gł.Mar.Wojtęcz. 12a, s.1-8.
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nowili oficerowie przedwojennej marynarki wojennej. Oficerowie radziec
cy, którzy w najtrudniejszym okresie pomagali w tworzeniu marynarki 
wojennej, wyjeżdżali do Związku Radzieckiego. 15 grudnia 1945 r. szefem 
.Sztabu Głównego Marynarki Wojennej z czasowym pełnieniem obowiązków do
wódcy Marynarki Wojennej został mianowany na miejsce kontradmirała 
Abramowa kmdr Adam Mohaczy. Oficerowie z przedwojennej marynarki wojen
nej w większości byli lojalni w stosunku do władzy ludowej, lecz zbyt 
mało angażowali się w pracy politycznejo Niektórzy, m«in. sam kmdr 
Mohaczy,nie rozumieli w pełni nowego charakteru marynarki wojennej i 
wynikających z tego jej funkcji wewnątrz państwa, wyznawali starą, 
lansowaną przed wojną zasadę o tzw. apolityczności sił zbrojnych i nie
chętnym okiem patrzyli na angażowanie się składu osobowego Wżyciu po
litycznym kraju. Ponadto mieli oni trudności w dowodzeniu jednostkami, 
spowodowane wyposażeniem tych ostatnich w nowy sprzęt i uzbrojenie, 
którego przed wojną nie znali. Te i inne przyczyny powodowały szereg 
nieporozumień między niektórymi oficerami z przedwojennej marynarki 
a pracownikami aparatu politycznego. Aczkolwiek trudności te były 
łagodzone, jednak ujemnie odbijały się na zwartości korpusu oficers- 
kiego i stanie marynarki wojennejo ' Ogólnie jednak skład osobowy ma
rynarki wojennej stanowił zwartą grupę, o przewadze pochodzenia ro
botniczo-chłopskiego, oddaną władzy ludowej i gotową wykonać wszel
kie postawione przez nią zadania.

Polska Partia Robotnicza, mobilizująca wysiłki narodu do odbudowy 
zniszczonego wojn4 kraju, utrwalenia jego niepodległości i zdobyczy 
demokratycznych, we wspólnym froncie z Polską Partią Socjalistyczną, 
Stronnictwem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym zdecydowanie prze
ciwstawiła się reakcji polskiej, usiłującej zahamować rewolucyjne 
przeobrażenia społeczno-ekonomiczne w naszym kraju. Elementy reakcyj
ne, zgrupowane wokół Mikołajczyka i kierownictwa PSL, przeciwstawiały 
się władzy ludowej niemal w® wszystkich podstawowych problemach poli^ 
tyki wewnętrznej i zagranicznej. Aby położyć temu kres, władza ludowa 
odwołała się do narodu, aby w referendum ludowym ustosunkował się do 
głównych problemów? charakteru władzy ustawodawczej, własności pod
stawowych środków produkcji przemysłowej i granic Polski’. Referendum 
miało więc stanowić wielką bitwę polityczną, w której naród polski 
«P<»GSSUSJ «3i.'<»““■cas‘JK’•=»

Problem ten wymaga oddzielnych, wnikliwych badań.
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miał zadecydować o przyszłych losach swej Ojczyzny. Do bitwy tej reak

cja polska zaczęła mobilizować wszystkie siły, przy czym w arsenale 
stosowanych przez nią środków obok demagogicznej agitacji poważną rolę 
sajął terror i prowokacje, prowadzone przez wzmagające swą działal
ność reakcyjne podziemie polityczne. Do walki z reakcją Partia mobili
zowała demokratyczne siły narodu. W walce tej dużą rolę odegrali żoł
nierze i marynarze. Funkcje ich polegały na? 1/ udaremnieniu podstęp
nego zamachu podziemia na swobodę i prawa obywateli do głosowania 
oraz zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa podczas samego aktu refe
rendum; 2/ prowadzeniu pracy propagandowo-agitacyjnej, niesieniu praw
dy o Polsce i jej władzy ludowej, zwłaszcza na tereny zagrożone dywer« 
syjną działalnością podziemia i 3/ udziale w głosowaniu na równi ze 
wszystkimi obywatelami.

Spełnienie wymienionych funkcji wymagało od całego składu osobo
wego marynarki wojennej, zwłaszcza od pracowników aparatu polityczne
go i kadry dowódczej, dużego wysiłku organizacyjnego. Prace przygoto
wawcze do akcji referendalnej rozpoczęto już wiosną. W wytycznych do 
pracy politycznej na miesiąc kwiecień ZPW Mar.Woj. wskazywał na ko
nieczność przeprowadzenia szerokiej akcji uświadamiającej w marynar
ce i wśród ludności cywilnej w celu poparcia bloku demokratycznego. 
Akcję tę traktowano jako pierwszy etap przygotowań do referendum.
Ponadto wytyczne zobowiązywały 
spraw politycznych do dalszego 

93WOP. W toku pierwszego etapu

dowódców jednostek i ich zastępców do 
zacieśniania współpracy z MO i UB oraz 
przygotowań nadeszły do marynarki 

wojennej wytyczne do pracy politycznej, opracowane przez GZPW WP; 
Konkretyzowały one pracę agitacyjną wśród ludności cywilnej i zale
cały organizowanie grup propagandowo-agitacyjnych. Na ich podstawie 
ZPW Mar.Woj. opracował własne wytyczne na okres od 10 maja db 30 
czerwca 1946 r. "Cała praca polityczno-wychowawcza w okresie od 10 ma
ja do 30 czerwca - zalecał ZPW Mar.Woj. - winna stać pod znakiem

94 kftnpanii do referendum ludowego?. Wytyczne wskazywały na koniecz
ność przygotowania całego składu osobowego marynarki do odpowiedzi 
trzy razy "tak" w głosowaniu oraz wysłania w teren najlepszych agi
tatorów spośród oficerów, podoficerów i marynarzy.

93AMW,D0P, tęcz. 19/6, s.33.
94AMW,ZPW Mar.Woj.y tęcz.67/3, s.179
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Zgodnie z wytycznymi w jednostkach marynarki wybrano aktywistów 
oraz przeszkolono ich na specjalnych seminariach. Przedstawiciel ZPW 
Mar.Woj. kpt. Sulimowicz nawiązał kontakty z władzami wojewódzkimi 
Stronnictwa Ludowego i Związku Samopomocy Chłopskiej, uzgadniając z 
nimi formy i metody pracy grup propagąndowo-agitacyjnych we wsiach.

Komitet Akcji Przedreferendalnej przydzielił marynarce wojennej 
do obsłużenia pod względem agitacyjno-propagandowym powiat gdański, 
mający 26 obwodów głosowania ludowego. Do pracy w całym powiecie wyz
naczono 18 brygad, z których 12 stanowili marynarze, 5 żołnierze 
16 dywizji piechoty i jedna była mieszana, złożona z milicjantów, 
żołnierzy i marynarzy. Brygady marynarski® liczyły po pięć osób. 
W skład każdej wchodził oficer, podoficer i trzech marynarzy.Cało
kształtem pracy brygad kierował wojewódzki kierownik akcji propa
gandowej przy 16 dywizji piechoty. Z ramienia ZPW Mar.Woj. opiekę 
nad brygadami sprawował kpt. J. Sulimowicz oraz trzech oficerów wyz- 

95 naczonych do sprawowania kontroli w terenie. Podobnie pracę zorga
nizował Szczeciński Obszar Nadmorski, którego brygady działały na 
terenie Wolina, Świnoujścia i Kamienia. .. ;

Brygady agitacyjno-propagandowe rozpoczęły pracę w terenie 
8 czerwca 1946 r. i kontynuowały ją do 3 lipca 1946 r. Działalność 
agitacyjną w dużej mierze oparły na instrukcji KC PPR z maja 1946 r., 
określającej zadania agitatorów.^ Teren, w którym pracowały, był 

rozległy, co przy braku środków komunikacji nastręczało wiele trud
ności. Niektóre brygady miały do obsłużenia po dwa obwody głosowa
nia. Mimo to brygady marynarskie odwiedziły wszystkie miejscowoś
ci w przydzielonych im gminach. Podstawowymi formami pracy agita
cy jno-propagandowej były rozmowy indywidualne, zebrania i wiece. 
Wiece organizowano w porozumieniu z terenowymi organizacjami PPR, 
PPS i SL, a ponadto uzgadniano z wójtami i sołtysami. Organizowano 
je przeważnie w większych wsiach, zazwyczaj w soboty i niedziele, 
kiedy mieszkańcy mieli wolny czas. Przed wiecem prowadzono rozmowy 
indywidualne, kolportowano prasę i rozdawano materiały propagando
we, zachęcano ludzi do wzięcia udziału w wiecu i wypowiedzenia się. 
Frekwencja na wiecach i zebraniach wahała się w granicach 40-80% 
$$Tamże, s.217.

$6por.PPR. Rezolucje... o.c., s.103=106.
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mieszkańców poszczególnych miejscowości. Na niektórych wiecach miesz
kańcy podejmowali rezolucje, deklarując pozytywne odpowiedzi na

97 wszystkie pytania referendum.

Pięcioosobowe brygady wykazywały w pracy dużo inicjatywy i samo
dzielności. W zasadzie w terenie pracowały w oparciu o aktyw stron
nictw demokratycznych. 'Wytyczne do pracy otrzymywały od powiatowego 
kierownictwa akcji przedreferendalnej, z którym utrzymywały ścisły 
kontakt. W pracy 3 członków brygady wraz z dowódcą pracowało bez 
przerwy w terenie, czwarty natomiast był łącznikiem między brygadą 
a powiatem i jednostką. Z kierownictwa powiatowego otrzyiąywał wy
tyczne do pracy, z jednostki zaś zaopatrzenie i materiały propagan-
. 98dowe.

Z pracą propagandowo-agitacyjną 'brygady łączyły drugą formę dzia
łania, mianowicie pracę kulturalno-rozrywkową. Obok spotkań-? zebrań, 
wieców i indywidualnych rozmów z inicjatywy brygad wyświetlano fil
my, organizowano wieczorki i zabawy.Ponadto pracownicy Domu Mary-- 
narki Wojennej zorganizowali zespoły muzyczne i artystyczne, które 
w okresie akcji często wyjeżdżały na wieś. Podobnie czynili ofice
rowie, podoficerowie i marynarze orkiestry marynarki wojennej. Pra
ca kulturalno-rozrywkowa zespołów muzycznych i artystycznych cieszy

ła się w terenie dużą popularnością i. przyniosła poważne korzyści.

Działalność brygad w terenie kontrolowali przedstawiciele ZPW 
Mar,Woj. W dniu głosowania działalność brygad kontrolował m.in. szef 
ZPW Mar.Woj. kmdr por. Lebiedź, który później w sprawozdaniu do''GZPW 
WP pisał? "... z początku ludność w stosunku do brygad zajęła sta
nowisko niezdecydowane, przyjęto je bez entuzjazmu, a raczej z uta
jonym niedowierzaniem. Stan ten zmienił się już po kilku dniach^ w 
ciągu których marynarze potrafili zdobyć sobie sympatię ogółu lud
ności. W dużej mierze wpłynęła na to postawa marynarzy i ich podejś- 

99 cie do ludzi?. ‘

W okresie akcji referendalnej marynarka wojenna w dużym stopniu 
przyczyniła się do zapewnienia spokoju i porządku wewnętrznego. Już 
sama obecność w terenie brygad propagandowo-agitacyjnych paraliżowa-

97AMW,ZPW Mar.Woj., lecz.67/11, s.134
9$Tamże,s. 134/2.
99AMN,ZPW Mar.Woj.,tęcz. 67/14, s.440 
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ła działalność najbardziej reakcyjnych, odosobnionych od społeczeństwa 
elementów. Ale nie tylko do tego ograniczyła się rola marynarki. W ce
lu zapewnienia spokoju przed referendum jak i w czasie samego głosowa^ 
nia poszczególne jednostki w poroaumieniu z MO i UB zwiększyły ilość 
patroli oraz przydzieliły do grup operacyjnych odpowiednią ilość ma
rynarzy. 21 czerwca 1946 r. odbyła się wspólna narada przedstawicieli 
ZPW Mar.Wojo, MO UB i Strasy Portowej, podczas której ustalono plan 
zabezpieczenia komisji głosowania ludowego i spokoju na terenie woje
wództwa. 30 czerwca, w dniu referendum w jednostkach marynarki zaos
trzono czujność i podniesiono gctowość bojową, aby w wypadku dywer
syjnej działalności band walczyć w obronie praw ludności.100

Podobne przedsięwzięcia poczyniono w jednostkach Szczecińskiego 
Obszaru Nadmorskiego. Działalność band na Pomorzu Zachodnim w okresie 
referendum znacznie się wzmogła, 15 maja 1946 re z rąkbandytów zginął 
na terenie Świnoujścia mat Edward Niziołek.101 W czerwcu dwie bandy, 

liczące łącznie około 25 osób, pojawiły się na'terenie wyspy Welin. 
W związku z tym jednostki marynarki stacjonujące w rejonie Świnoujś- 

cia od 23 czerwca znajdowały się w stanie ostrego pogotowia, a w te
ren wysłano 8-osobow® patrole, złożone z marynarzy, milicjantów i 

członków ORMO. Działalnością patroli kierowali kpt? Rakoczy i ppor. 
Machoń, którzy też byli przedstawicielami marynarki w specjalnie po
wołanym przez organa bezpieczeństwa sztabie operacyjnym do zwalcza- 

• u .102 ma band.

W referendum ludowym 30 czerwca 1946 r. po raz pierwszy wojsk© 
skorzystało ze swych praw wyborczych na równi ze wszystkimi obywate
lami. Jednostki marynarki wojennej obszaru gdyńskiego głosowały w Ob
wodzie Głosowania Ludowego Marynarki Wojennej, który otrzymał nr 21. 
Przed głosowaniem marynarze bardzo interesowali się zagadnieniami po« 
lityki władzy ludowej. "Marynarze DOP - donosił w swym sprawozdaniu 
zastępca do spraw politycznych dywizjonu okrętów podwodnych kmdr pporo 
Diadyk - biorą żywy udział w bieżących wypadkach politycznych w kraju. 
Największe zainteresowanie budzi zagadnienie referendum...".10'^ 27 czerw 

ca, na trzy dni przed głosowaniem, dowódca marynarki kontradmirał Mo- 
huczy i zastępca do spraw politycznych kmdr Urbanowicz wydali specjał- 

100AMW,ZPW Mar.Woj.,tęcz. 67/11, s.165.
101AMW,ZPW Mar.Woj.,tęcz. 67/7, s-425. 
102AMW,ZPW Mar.Woj.,tęcz. 67/4, s.479. 
103AMW,DOP,tęcz. 19/5, s.50.
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ny rozkaz, który stwierdzał? "W dniu 30 czerwca po raz pierwszy w his 
torii naszego państwa naród polski będzie miał możność wyrazić swoją 
nieprzymuszoną wolę w odniesieniu do zasadniczych zagadnień ustrojo
wych, politycznych i apołecznych kraju... Dla nas, marynarzy i żoł
nierzy, dzień ten będzie szczególnie doniosłym i znamiennym, bo po 
raz pierwszy na równi ze wszystkimi obywatelami kraju uczestniczyć 
będziemy w podejmowaniu tych ważnych decyzji i zadokumentujemy naszą 
nierozerwalną łączność z narodem”. Rozkaz głosił dalej? "Jestem prześ 
wiadczony, że oddając odpowiedź na pytania referendum wszyscy kiero
wać się będziemy interesem szerokich mas naszego narodu i państwa, 
bo w nim też tkwi interes każdego z nas, naszych rodzin i naszych 
pokoleń. Obowiązkiem naszym jest troska, aby akt głosowania ludowe
go dokonywał się w warunkach całkowitego spokoju i zrozumienia po
wagi doniosłej chwili...".104 105

Akcja referendalna była egzaminem dojrzałości politycznej składu 
oaobowego marynarki wojennej, zwłaszcza jej aparatu i aktywu politycz 
nego. Stanowiła ona zarazem mobilizację sił do drugiej wielkiej bata! 
politycznej, jaką były wybory do Sejmu Ustawodawczego. "Walka polityc: 
na w okresie kampanii wyborczej - stwierdzała Uchwała Plenum KC PPR 
z 18 września 1946 r. - będzie miała dla Polski historyczne znacze
nie. W toku kampanii wyborczej miliony Polaków winny w pełni zrozu

mieć, że wybory mają rozstrzygnąć wielki, historyczny spór?

- między postępem a wstecznictwemć ;
- między demokracją a faszyzmem;
- między drogą wiodącą ku wielkości i pomyślności Polski w 

oparciu o granice na Odrze, Nysie i Bałtyku a drogą awanturnictwa 
politycznego i katastrof narodowych;

- między świętym prawem człowieka pracy, robotnika,chłopa 
i inteligenta, a nikczemnym interesem pasożytów, wyzyskiwaczy, 
spekulantów, eks-obszarników i wywłaszczonych magnatów kartelowych".

V/ akcji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego Wojsko Polskie, w tym 
także Marynarka Y/ojenna, spełniały podobne funkcje, jak w akcji de- 
referendum, z tym że waga ich była znacznie większa, a tym samym

104AMW,Szt.Gł.Mar.Woj., tęcz.2052/60, s«l.
105PPR.Rezolucje...,o.c., s.l47° /
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wymagała większego wysiłku.

Przygotowania do akcji wyborczej rozpoczęto właściwie bezpośrednio 
po referendum, W lipcu 1946 r. w Warszawie odbyła się narada wojskowych 
pracowników politycznych na temat pracy brygad w terenie podczas refe
rendum. Narada miała na celu wymianę poglądów i dotychczasowych doś
wiadczeń oraz ustalenie . najwłaściwszych form pracy brygad wojskowych 
w terenie w okresie akcji wyborczej. W tymże miesiącu ZPW Mar.Woj. 
wydał wytyczne do pracy politycznej, w których zalecał rozwijanie 

kontaktów z ludnością cywilną nawiązanych,w akcji referendalnej, do
bieranie w jednostkach aktywistów spośród oficerów, podoficerów i ma
rynarzy oraz kompletowanie z nich grup propagandowych. ZPW Mar.Woj. 
zalecał, aby członkowie grup wyjeżdżali w teren i zapoznawali się z sy
tuacją, nawiązywali kontakty z ludźmi, udzielali pomocy w organizowa- 

f 107
niu dołowych komórek partii politycznych. ‘ Wytyczne mówiły również 
o utrzymaniu kontaktów z zakładami pracy, organizacjami społecznymi 

i szkołami.

Świętną okazją do zacieśnienia współpracy z organizacjami politycz

nymi i społecznymi oraz pracy wśród ludności cywilnej były uroczystoś
ci państwowe obchodzone w lipcu 1946 r. - Święto Morza i 2-ga roczni

ca powstania PKWN. Z okazji świąt delegacje złożone z oficerów, podo
ficerów i marynarzy odwiedzały zakłady Wybrzeża, wygłaszając odczyty 
i uczestnicząc w uroczystych akademiach, zebraniach i wiecach® W sierp
niu 1946 r. Związki Zawodowe i Związek Samopomocy Chłopskiej w poro
zumieniu z Ministerstwem Informacji i Propagandy podjęły szeroką akcję 
oświatową organizując do tego celu wojewódzkie i powiatowe koła prele

gentów. W ramach tej akcji występowali także oficerowie marynarki wojen
nej wygłaszając w zakładach trójmiasta wiele odczytów. Od września, 
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, akcją odczytową na tematy po
lityczne, społeczne i gospodarcze objęto także młodzież szkolną. W paź
dzierniku z okazji Dnia Wojska Polskiego oficerowie marynarki w około 
40 szkołach wygłosili ponad 50 pogadanek, na których uczestniczyło 
około 7 000 młodzieży i nauczycieli.^®® 
— aa <■» 0» 03 OD «ao — cm — aotao <■• •»*•’«» — «="••<*» « «sa <a»
106AMW,ZPW Mar.Woj.,tęcz. 67/3, s.117.

107AMW.DOP,tęcz. 19/6, s.83.

1O0AMW,ZPW Mar.Woj.,tęcz. 67/11, s.306.
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W okresie po ref®r®ndum ZPW Mar.Wcj® i p@ss©zególn® jednostki 
nadal rozwijały współpracę z organizacjami politycznymi i społeczny 
mi na Wybrzeżu. Z Komitetem Wojewódzkim PPR, z komitetami miejskimi 
PPR oraz zakładowymi utrzymywano stały kontakt. Z organizacji. spo
łecznych marynarka wojenna najwięeej uwagi poświęcała pracy w TP*' 
i UH. Przedstawiciele ZPW Mar®Woj® wchodzili do poszczególnych za
rządów tych organizacji, dbając o ich właściwą linię polityczną® 
Zacieśniono także współpracę i.otocsono ©pieką Związek Inwalidów 

109Wojennych w Gdyni. ' Oficerowie marynarki współpracowali również 
z Polskim Związkiem Zachodńim.110 W pracy z ludnością cywilną w dal 

szym ciągu dużą rolę odgrywał Dom Marynarki Wojennej® 0 zasięgu je
go oddziaływania świadczy w pewnej mierze duża frekwencja na orga
nizowanych imprezach kulturalno-rozrywkowych, wynosząca w poszcze
gólnych miesiącach po kilkanaście tysięcy ludzi /np® w paździer
niku 1946 r. - 1? 841 osób/®111

Jednocześnie z rozwijaniem pracy wśród ludności cywilnej ZPW 
Mar.Woj. wiele uwagi poświęcał przygotowaniu aktywu do bezpośred
niego zabezpieczenia wyborów® Należało zorganizować go w. grupy, na
zywane grupami ochronno-propaganfiowymi /GOPA Grupy trzeba było 
przeszkolić, przygotować do pracy w terenie, wyekwipować w uzbroje
nie, niezbędny sprzęt, umundurowanie, materiały propagandowe itp® 

Ponadto organizację pracy grup należało uzgodnić z kierownictwem 
akcji wyborczej na szczeblu wojewódzkim, a następnie z władzami 
terenowymi.

W sierpniu 1946 r. ZPW Mar.Woj. w porozumieniu z Zarządem Po- 
lityczno-Wychowawczym Okręgu Pomorskiego, którego jednostki stac
jonowały na terenie województwa, uzgodnił, że marynarka wojenna 
będzie w akcji wyborczej zabezpieczać dwa powiaty województwa gdańs* 
kiego? morski i gdański wraz z miastami Gdynią, Sopotem i Gdańs- 
kłem i ich dzielnicami. Później marynarce przydzielono także 
powiat lęborski. Ponadto z Dowództwem WOP uzgodniono,ż© na te
renie Pomorza Zachodniego grupy marynarskie zabezpieczą wybory na 

114

1 $Tamże, s.375»
110Tamże, s.307.
111Tamże, s.311.
IIP

AMW.ZPW Mar.Woj., tęcz.67/16, s.351-
113AMW,ZPW Mar.Woj., tecż.67/1, s.186
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Po przydzieleniu terenów działania oficerowie ZPW Mar.Woj. i pod
ległych jednostek rozpoczęli pracę przygotowawczo-organizacyjną w 
poszczególnych miejscowościach. Na przykład, oficerowie oddziału orga
nizacyjnego ZPW Mar.Woj. wyjechali, do Wejherowa, Redy, Pucka i Gości- 
cina. W miejscowościach tych uczestniczyli w spotkaniach ludności'z pos
łami do KRN oraz występowali na organizowanych wiecach. Spotkania i 
wiece stanowiły dobrą okazję do poznania -sytuacji w terenie. W nie
których miejscowościach /Wejherowo, Gośeieino/ po zakończeniu wie® 

115 ców występowała orkiestra marynarki wojennej.

4 listopada Naczelny Dowódca Wojska Polskiego rozkazem nr 0260 
polecił dowódcom okręgów wojskowych powołać w poszczególnych woje
wództwach kierownictwa wojewódzkich akcji propagandowych.11^ Zadanie 

kierownictw polegało na zorganizowaniu wśród społeczeństwa poszcze
gólnych województw akcji propagandowo-agitacyjnej oraz zapewnieniu 
wyborcom i komisjom obwodowym bezpieczeństwa przed bandyckimi elemen
tami reakcyjnymi. 9 listopada 1946 dowódca Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego rozkazem nr 0036 powołał Kierownictwo Wojewódzkiej Akcji

117 Propagandowej w Gdańsku /KWAP/ z mjr. Krupińskim na czele. Kierow
nictwu akcji podporządkowane zostały w kwestii pracy grup ochron-' 
no-propagandowych wszystkie jednostki wojskowe stacjonujące na 
terenie województwa gdańskiego. Do kierowania pracą w powiatach 
kierownictwo wojewódzkie powołało kierownictwa pwwiatowe, a w pierw
szym swym rozkazie określiło obowiązki dowódców jednostek i ich 
zastępców do spraw politycznych, obowiązki kierowników grup, uzbro
jenie brygad, zaopatrzenie ich w umundurowanie, uzbrojenie, amuni- 

. .. 118cję, szczegółowe mapy itp.

14 listopada 1946 r. dowódca marynarki wojennej wydał specjalny 
rozkaz dotyczący organizacji GOP. Rozkaz ten między innymi mówił? 
”W okresie przedwyborczym przed Marynarką Wojenną szereg odpo
wiedzialnych zadań. Zadaniem Wojska Polskiego, a więc i Marynarki 
Wojennej jest zapewnienie, poprzez walkę z bandytyzmem warunków 
koniecznych dlaaprzeprowadzenia demokratycznych wyborów w kraju, 

<AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.67/11, s.300.
116AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.67/1, s.152.

117AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.67/19, s.117.
118Tamże, s.115-117.
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ochrona komisji wyborczych, zapewnienie spokoju, i bezpieczeństwa w ca 
łym kraju. Zadaniem i obowiązkiem Wojska Polskiego, a więc i Marynar
ki Wojennej jest przedstawienie jasno i wyraźnie najszerszym masom na 
rodu pozycji, jaką żołnierz i marynarz polski zajmuje w decydującej 

119walce, toczącej się o utrwalenie demokracji w kraju". W części 
organizacyjnej rozkaz czynił szefa ZPW Mar.Woj. kmdr.Lebiedzia odpo
wiedzialnym za zorganizowanie i zabezpieczenie akcji wyborczej w po© 
wiatach wyznaczonych marynarce wojennej przez Kierownictwo Wojewódz
kiej Akcji Propagandowej w Gdańsku. Rozkazem tym do pracy GOP wyzna
czeni zostali oficerowie i podoficerowie z poszczególnych jednostek 
marynarki. Poza tym do dyspozycji szefa ZPW Mar.Woj. rozkaz przy-' 
dzielał na okres akcji wyborczej 225 marynarzy, lecz później liczba 
ta została zwiększona do 370. Łącznie więc w pierwszym etapie akcji 

w grupach oohronno-propagandowych uczestniczyło 370 marynarzy, 46 
podoficerów i 58 oficerów.120

Następne rozkazy dowódcy marynarki wojennej z 21 i 27 listopada 
1946 r. regulowały kwestię przeszkolenia grup, wyposażenia ich w 
broń, umundurowanie itp. Przeszkolenie marynarzy i podoficerów 
nastąpiło w Kadrze Marynarki Wojennej w dniach od 28 listopada do 
4 grudnia 1946 r. Za przeszkolenie odpowiedzialny był dowódca Kadry 
Mar.Woj. kmdr ppor. Franciszek Dąbrowski oraz oficerowie polityczni 
kpt. Kosiński i kpt. Łanino, przeprowadzali je natomiast kierownicy 
grup. Program szkolenia obejmował 46 godzin zajęć, z tego 14 poświę
cono na tematy polityczne, 16 na argumenty prżeciwko wrogiej propa
gandzie, 8 na zagadnienia praktyczne i 8 na metodykę pracy propa®’ 
gandowej w terenie. Z tematów politycznych omówiono znaczenie wybo
rów, problem granic zachodnich i sytuację wewnętraną w kraju, główne 
zagadnienia Planu Trzyletniego, platformę wyborczą Bloku Demokra
tycznego oraz politykę PSL. W tematyce poświęconej■argumentom prze
ciwko wrogiej propagandzie omawiano aktualne zagadnienia, jak np.■ 
stosunek partii demokratycznych do członków AK, kto przeszkadza 
w przeprowadzeniu reformy rolnej, kto pomaga bandom itp. Problema
tyka poświęcona zagadnieniom praktycznym obejmowała omówienie ordy- 

119AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.67/1, s.148.
120Tamże, s.152.
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nacji wyborczej i zadań GOP, problematyka metodyczna natomiast wska
zywała członkom GOP, jak przystępować' do organizowania wieców, zebrań 
i spotkań, jak kolportować prasę, przeprowadzać rozmowy indywidualne, 
współpracować z milicją itpG Szkolenie d@wódców gruj> ochronnych i 
kierowników brygad propagandowych przeprowadziło KWAP w Gdańsku w 
pierwszej połowie listopada, Obejmowano ono 48 godzin zajęć, z któ
rych 8 przeznaczono na wyszkolenie bojowe w celu przygotowania grup 
do ewentualnej walki z bandami, 20 na tematy polityczne i argumenty 

122 przeciw wrogiej propagandzie i 20 na zagadniania metodyczne.

Praktyczna praca z ludnością w okresie poprzedzającym akcję wy
borczą, szkolenie polityczne w jednostkach oraz bezpośrednie przesz
kolenie grup przed wyruszeniem w teren - wszystko to dało dobre wy
niki w postaci należytego przygotowania marynarzy, podoficerów i ofi
cerów do pracy w terenie. Z przeszkolonego aktywu marynarki zorgani
zowano 45 grup ochronno-propagandowycho Podziału grup na poszczegól
ne powiaty dokonało KWAP wspólnie z przedstawicielami ZPW Mar.Wojo 
W powiecie lęborskim kierownikiem powiatowym akcji przedwyborczej• 
został por. Wiktor Bednaruk, lektorem por. Edward Łączny, a do ich 
dyspozycji przydzielono 1 podoficera i 4 marynarzy. Na powiat wyz

naczono 8 grup ochronno-propagandowych, które miały obsłużyć osiem 
gmin, W skład każdej grupy wchodził oficer oraz 10 podoficerów i ma- 
zynarzy. Dowódcami poszczególnych grup, oznaczonych numerami od 1/1 
do 1/8, zostali oficerowie? ppor. Tadeusz Perenc, ppor. Edward Skóra, 
ppor. Zdzisław Kołodyński, chor. Robert Diduch, chor. Władysław 
Przybylski, ppor, Zdzisław Ficek, ppor. Henryk Pawliczek i ppor.Longin 
Chałasiewicz. Łącznie w skład tych grup wchodziło 88 ludzi, z tego 
40 działało w grupach propagandowych, a 40 w ochronnych. Ogółem ob
sada tego powiatu wynosiła 10 oficerów i 85 podoficerów i maryna- 

12 3 a o
124W powiecie morskim kierownikiem powiatowym akcji przedwybor

czej był kpt. Władysław Dziadek, zastępcą por. Ryszard Gilewicz, lek- 

121 AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.67/19, s.lll. 
122 Tamże, s.110.
123AMW,SMW, tęcz.2052/60/26, s.65. 
124Powiat morski obejmował w przybliżeniu tereny obecnego powiatu 

wejherowskiego.
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torem por® Zdzisław Studziński. Kierownik powiatowy miał do swej dys
pozycji 1 podoficera i 4 marynarzy w charakterze łączników® Na powiat 
wyznaczono 14 grup ochronno-propagandowych według numeracji od 2/9 do 
2/22. Grupy miały obsłużyć 12 gmin. Dowódcami poszczególnych grup by
li? por. Janusz Skiba, ppor® Kazimierz Dworaczek, ppor® Marian Gozdur 
por. Henryk Rózga, por. Kazimierz Podrucki, por® Wacław Markowski, 
por. Władysław Urbański, por. Jan Wojtowicz, por® Michał Tujaka, 
por® Mieczysław Wojtan, ppor® Gwidon Karolczak, ppor® Stanisław 
Dworek, ppor® Jerzy Bocian i ppor® Michał Lasecki® Oprócz nich w skłat 
każdej grupy wchodziło 5 marynarzy i podoficerów do pracy propagando
wej oraz 9 do grupy ochronnej. Razem w obsłużeniu powiatu uczestni
czyło 17 oficerów i 201 podoficerów i marynarzy, z tej liczby 70 w 

125 grupach propagandowych i 126 w grapach ochronnych®

W powiecie gdańskim kierownikiem powiatowym akcji przedwybor
czej był najpierw por® Henryk Tauzowski, a później kpt® Wacław Maj- 

126chrzak, funkcje lektorów sprawowali por® Henryk Pietraszkiewicz 
i por. Julian Ochman. Kierownictw© powiatowe posiadało do swej ochro
ny 2 podoficerów i 8 marynarzy. Na cały powiat przydzielono 2.3 grupy 
według numeracji od 3/23 do 3/45° Dowódcami poszczególnych grap zos
tali? por® Leon Doroszewski, chor. Józef Keller, por® Wacław Karczewa* 

ki, chor® Stefan Rodak, ppor. Stanisław Kaczmarczyk, ppor® Ludwik • 
Janczyszyn, ppor. /.../ Gołaszewski, ppor®/..</ Terzkowski, kpt® 
Jerzy Żytowiecki, chor. Feliks Januszewski, ppor® Czesław Krzynówek, 
chor, Kazimierz Hoppe, chor® Władysław Szczerkowski, chor® Jan Orfin, 
ppor. Stanisław Lewandowski, ppor. Józef Gajda, ppor® Zdzisław Fok- 
czyński, por. Stanisław Żochowski, chor® Józef Iran, ppor® Stanisław 
Adamus, ppor® Bronisław Kowalski, ppor®'Janusz Dworczyński, por. 
Edward Bratnikow® Grupy w powiecie gdańskim miały obsłużyć 23 gminy® 
Skład grup nie był jednakowy. W 13 grupach oprócz dowódców było p© 
5 podoficerów i 9 marynarzy, w pozostałych zaś było po 5 podofice
rów i 5 marynarzy. Ogółem w brygadach działało 23 oficerów i 282 

podoficerów 1 marynarzy, w tym 115 w grupach propagandowych i 167 w. gr 
MWiwa«ffiMVcq>*niai>««AV>»<«wa>w»<u0>aaWraww ... .A|j

125AMW,SMW,tecz. 2052/60/26, s®69® 
126 APor. H. Tausowski sprawował funkcje kierownika PAW w pierwszym eta 

pie działalności GOP, a później został powołany do pracy w Komisji 
Wyborczej Marynarki Wojennej. Obowiązki kierownika objąłwówczas je- 
go zastępca kpt. W® Majchrzak®
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pach ochronnych. Łącznic obsada powiatu liczyła 27 oficerów i 292 pod- 
127 oficerów i marynarzy.

Na Pomorzu Zachodnim, w powiecie Wolin działały 4 grupy ochronno- 
propagandowe, liczące 29 ludzi, w tej liczbie 5 oficerów, 5 podofice- 

128 rów i 19 marynarzy. Dowódcami grup byli? ppor. Bolesław Machoń, 
ppor. Jerzy Borowski, chor. Roman Czałdyński i chor. Edward Dobrosz- 

, 129 czak.

Do wielu powiatów województwa gdańskiego marynarka wysłała lek
torów. W powiecie sztumskim lektorem był ppor. Henryk Uba, w tczews
kim ppor. Ludwik Galus, w kwidzyńskim ppor. Czesław Szyfter, w staro
gardzkim por. Władysław Rosół, w kościerskim ppor. Zdzisław Zatyka, 
w kartuskim chor. Bronisław Źochowski, w malborsklm ppor. Stefan 
Krzywosiejew, w elbląskim ppor. Tadeusz Gostyński, a kierownikiem 

130 14 oficerów-lektorów na Gdynię został por. Seweryn Styczyński.

Oprócz grup ochronno-propagandowych i lektorów marynarka wojenna 
zorganizowała sześć grup artystycznych. Grupy te utworzono z amators
kich zespołów artystycznych, które w listopadzie przygotowywały się 
do pracy w terenie. Dowódcami grup artystycznych byli? ppor. Roman 
Szczepaniak, ppor. Franciszek Stępniewski, chor. Jan Chrupała, ppor, 
Jan Stefaniuk, ppor. Wacław Patela i ppor. Roman Kamiński. Każda 
grupa liczyła 15 podoficerów i marynarzy. Grupy te działały w powia
tach? lęborskim, sztumskim, gdańskim, kościerskim i morskim. Ponad
to pracownicy Domu Marynarki Wojennej zorganizowali siódmą grupę, 
pod kierownictwem kpt. Aleksandra Dulina. Grupa ta znajdowała się 

131 w dyspozycji KWAP. J

W akcji wyborczej wzięły udział również ekipy lekarskie,mające 
po 2 osoby - lekarza i podoficera sanitariusza. W powiecie lębors

kim działał kpt. lek, Franciszek Szumigaj, w morskim kpt. lek, Jan 
Sowa, w elbląskim kpt. lek. Mieczysław Trończyski, w sztumskim kpt, 
lek. Bogna Przeworska, w kościerskim por. lek. Antoni Święcicki, 

^AMW.SMW, teoz.2052/60/26, s.77. 

128AMW,S0N, tęcz.62/7» s.17.
129Tamże, s.30.
13°AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.67/1, s.186.
131AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.67/1, s.185-186.
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w tczewskim kpt, lek® Józef Birowski i w gdańskim chor, felczer 
132M. Parafinowicz. Ekipy te udzielały ludności pomocy lekarskiej.

Jak wynika z powyższych zestawień, ilość ludzi w poszczególnych 
grupach oraz ilość grup przydzielonych na poszczególne powiaty nie by
ła jednakowa. Wynikało to z potrzeb, podyktowanych sytuacją w te
renie.

Praca grup podzielona została na dwie tury. Pierwsza rozpoczęła 
133się 5 grudnia i trwała do 22 grudnia 1946 r. W tym czasie grupy 

przebywały w terenie, a na okres świąteczny zostały skoszarowane w 
Kadrze Marynarki Wojennej w Nowym Porcie, gdzie miały możność wymia
ny doświadczeń oraz dalszego szkolenia, które organizowało KWAP. 
W terenie marynarze organizowali komitety obywatelskie, rozmawiali 
z ludnością, organizowali zebrania i wiece. Np. w powiecie morskim 
- jak wynika ze sprawozdań kierownika powiatowego akcji propagando
wej - GOP przeprowadziły w pierwszej turze 19 wieców z udziałem oko
ło 3 800 mieszkańców, 2 £8 pogadanek i gawęd z udziałem ponad 15 000 
mieszkańców oraz rozkolportowały ponad 18 tys. egzemplarzy gazet 

i czasopism. Działalność swą grapy uzgadniały z władzami gminnymi 
i miejscowym aktywem politycznym. Obok pracy propagandowo-agitacyj- 
nej, która była podstawową formą działania GOP, marynarze wykonywa
li doraźne prace na korzyść miejscowej ludności. Na przykład w jed
nej z wiosek grupa ochronno-propagandowa pomogła w odbudowie szkoły, 
w gminie Wierzchucino marynarze pomogli uruchomić stację pomp.1^ 

W wielu wypadkach interweniowali u władz administracyjnych na korzyść 
rolników, pomagając tym ostatnim w załatwieniu różnych spraw w sta
rostwach. Na przykład w starostwie powiatu morskiego marynarze pomyśl
nie załatwili prośbę ludności gromady Szemud dotyczącą oodłączenia

136 gromady do sieci elektrycznej. ' '

Poważną pomocą dla ludności była likwidacja band rabunkowych 
przez niektóre grupy. Np. grupa ppor. Mariana Gozdura zlikwidowała 
g» w om cwg» oow ccs <mp at>
132Tamże.
133AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.67/19, s.122.
194Tamże, s.128-145•
195AMW,ZPW Mar.Woj.® tęcz.68/18, s.29.
136AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.68/6, s.146.
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137 bandę rabunkową w gminie Luzino, a w gminach Szemud, Strzepcz i 
Chwaszczyno po przybyciu GOP bandy rabunkowe zaniechały działalnoś- 
ol.138

Rzeczowe, rozsądne argumenty, postawa moralna i nienaganne zacho
wanie się marynarzy - wszystko to sprzyjało wykonaniu zadań postawio
nych przed grupami. "Ludność - pisał w sprawozdaniu kierownik akcji 
propagandowej w powiecie morskim kpt. Władysław Dziadek. - przyjmuje 
brygady chętnie... Udziela pomocy w zakwaterowaniu i udziela po
trzebnych informacji. Są wypadki, kiedy brygadę przyjmuje się podej
rzliwie, jednak po pobycie i wzorowym zachowaniu się marynarzy sto
sunek ten się zmienia i ludność zaprasza do ponownego odwiedzenia". 
I dalej?"Sytuacja w powiecie uległa znacznej poprawie po przybyciu 
grup propagandowych. W poszczególnych gminach ustało złodziejstwo, 
a wzorowe zachowanie się marynarzy zyskało zaufanie ludności. Wła- 

139 dze powiatowe z pracy grup są zadowolone..

Działalność grup ochronno-propagandowych w pierwszej turze pozy
tywnie oceniło KWAP a także Dowództwo Marynarki Wojennej® Dowódca ma
rynarki i zastępca do spraw politycznych w specjalnie wydanym rozka
zie nr 24 z 24ol2o46_r. do oficerów-uczestników grup pisali? "W waż
nym i doniosłym dla naszego Narodu i Odrodzonej Ojczyzny ©kresie z 
całym oddaniem wykonaliście powierzone Wam przez Naród i Naczelne 
Dowództwo zadania. Byliście poważnym czynnikiem ładu i bezpie
czeństwa w terenie i nieśliście do odległych środowisk i osiedli 
słowa prawdy o naszej polskiej rzeczywistości oraz pomoc materialną 
i moralną ludności Wybrzeża..Rozkaz wymieniał 53 nazwiska ofice
rów, którzy wyróżnili si^ sumiennością i starannością pracy w tere
nie. Wśród wyróżnionych byli m.in. por. Wiktor Bednaruk, por.Zdzis
ław Studziński, por. Leon Doroszewski, por. Kazimierz Podrucki, 
por. Ryszard Gllewicz, por. Władysław Urbański, ppor. Ludwik Jan- 
czyszyn, ppor. Mieczysław Miernik, ppor. Jan Rek, ppor. Michał 
Ejsmont, ppor. Zygmunt Romanek i inni. Spośród grup ochronno-pro- 
pagandowych rozkaz wyróżniał grupy ppor. Tadeusza Perenca, chor. 
Władysława Przybylskiego i ppor. Longina Chałasiewicza w powiecie 
lęborskim, por. Władysława Urbańskiego, por. Mieczysława Wojtana 

137AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.67/19, s.140.
130Tamże, s.143.
139Tamże, s.140-141.
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i inne w powiecie morskim, ppor. Ludwika Janczyszyna, por. Czesława 
Krzynówka, ppor. Stanisława Lewandowskiego i inne w powiecie gdańskim, 
Ponadto 18 oficerów wyróżniono za pracę organizacyjną i kontrolną# 
a wśród nich por. Mirosława Nadelewicza i Seweryna Styczyńskiego.140

Druga tura akcji propagandowej przebiegała w styczniu 1947 ro 
Z marynarki wojennej uczestniczyło w niej 110 oficerów i 670 podo
ficerów i marynarzy. Kierownictwo GOP pozostało w zasadzie bez smlan. 
Charakter wykonywanej przez GOP pracy również niewiele się różnił 
od pracy prowadzonej w pierwszej turze, z tym że prowadzono ją z 
większym natężeniem, a grupy ochronne jeszcze bardziej wzmogły czuj
ność. Częściej organizowano zebrania,, spotkania i wiece. Nadal or
ganizowano komitety obywatelskie. GOP działały we wcześniej zaplano
wanych miejscowościach, które poznano w pierwszej turze akcji. Grupy 
utrzymywały ścisłą łączność z kierownictwami powiatowymi, a te z kole: 
z KWAP. W terenie pracę swą opierały na aktywie terenowych organiza
cji PPR, PPS i SL oraz organizacji młodzieżowych i społecznych. Pod
czas organizowania zebrań czy też wieców marynarze rozmawiali z lud
nością, wyjaśniali jej politykę partii i wrogą działalność PSL. 
Często też po takich rozmowach chłopi występowali z PSL, a koła tego 
stronnictwa rozwiązywali. GOP kolportowały prasę, broszury, materia
ły propagandowe, nawołujące mieszkańców wsi i miasteczek do oddania 
swych głosów na blok stronnictw demokratycznych. Pracę propagandową 
umiejętnie łączono z rozrywkami kulturalnymi, organizowanymi przez 
grupy artystyczne. Działające w terenie ekipy lekarskie spieszyły 
ludności z pomocą. Grupy ochronne utrzymywały ścisły kontakt z MO 
i UB, likwidując bandy rabunkowe i zabezpieczając spokojną pracę 
obwodowym komisjom wyborczym. W ciągu blisko dwumiesięcznej działal
ności grup ochronne-propagandowych marynarze odwiedzili wszystkie 
miejscowości w wyznaczonych im powiatach, organizując setki wieców 
i zebrań, przyczyniając się do założenia 390 komitetów obywatels-

141 kich. Praca ich przyczyniła się do wystąpienia z PSL wielu człon
ków oraz rozwiązania wielu kół tego stronnictwa. Z drugiej stro
ny w wyniku działalności GOP założono wiele komórek PPR, PPS

14°AMW,SMW,tęcz.2052/60/26, s.104.

141AMW,ZPW Mar.Woj.ytecz.68/18, s.20.
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Działające w terenie grupy ©chronno-propagandowe przyczyniły się 
w dużym stopniu do sparaliżowania wrogiej działalności elementów re
akcyjnych i zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa komisjom wyborczym 
©raz ludności. Działalność ich była skuteczna, spotykała się bo
wiem z sympatią i wszechstronnym poparciem ze strony mieszkańców 
wsi i miasteczek. Niemniej jednak podziemie polityczne istniał© 
i próbowało rozwijać swą działalność. 7 stycznia grupa 9 ludzi, 
uzbrojona w broń niemiecką zatrzymała marynarza, usiłując wydobyć 
od niego wiadomości o składzie, rozmieszczeniu i uzbrojeniu stacjo
nującego w Wejherowie Batalionu Saperów Mar.Wojo14^ W Świnoujściu 

grupa uzbrojonych ludzi usiłowała włamać się do mieszkania kie© 
144 równika powiatowej akcji wyborczej kpt. Rakoczego. ' W Między

zdrojach grupa uzbrojonych ludzi w mundurach wojskowych podająca 
się za żołnierzy WP usiłowała namawiać chłopów do głosowania pod® 
czas wyborów na listę PSL. Nasilenie podobnych aktów reakcyjnej 
działalności nakazywało wzmożeni® czujności. W związku z tym na 
okres wyborów we wszystkich jednostkach marynarki wojennej zarzą
dzono stan pogotowia w dniach od 18 do 20 stycznia 1947 r. W nie
których jednostkach stan pogotowia obowiązywał od pierwszych dni 
stycznia. Do mniejszych jednostek ZPW Mar.Woj. powysyłał oficerów 
sztabowych. Oto jak zrelacjonował stan w Batalionie Saperów Mar.Woj.

142Niestety, autorzy nie natrafili na materiały umożliwiające zobra
zowanie pracy GOP przez zestawienie cyfrowe. Istniejące, cząstko
we materiały nie dają pełnego obrazu. Poszukiwania za materiała
mi prowadzą pracownicy Wydziału Historycznego Mar.Woj. i można 
mieć nadzieję, że zostaną one uwieńczone powodzeniem w niedłu
gim już czasie. Z dotychczasowych badań R. Wapiński 
w artykule "Przed XX-l.eciem PPR. Wybory do Sejmu Ustawodaw
czego"/ "Głos Wybrzeża" nr 3 ze stycznia 1962 r. /podał, że 
-grupy ochronno-propagandowe stworzone w oparciu o 16 Dywizfę 
Piechoty i Marynarkę Wojenną zorganizowały 3 466 zebrań i gawęd 
oraz 261 widowisk i koncertów. Być może, że liczby te są niepeł
ne. Z drugiej strony zbyt wygórowane wydają się liczby wymie
niane w niektórych sprawozdaniach z akcji przedwyborczej. Np. 
kpt. Wł. Dziadek, kierownik akcji w powiecie morskim,podaje, że 
zorganizowano tam 672 wiece, 1 047 gawęd, utworzono 417 komite
tów obywatelskich, założono 147 kół stronnictw demokratycznych. 
AMW,ZPW Mar.Woj.,tęcz.68/6, s.372.

145JAMW,ZPW Mar.Woj.,tęcz.68/3, s.5.
144AMW,ZPW Mar.Woj.,tecz.67/18. 145
145AMW,SON,tęcz.62/7, s.61.
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wysłany tam instruktor ZPW Mar*Woj* kpt. Śliwiński? "Okres od 9 do 

20 stycznia 1947 r. poświęcony był wyłącznie gotowości bojowej. Żoł

nierz był stałe przygotowany do aktywnego wystąpienia z bronią,stale 
146 przebywał z bronią i spał mając broń obok siebie...”.

16 stycznia 1947 r. ukazał się rozkaz dowódcy marynarki kontr
admirała Mohuczego i jego zastępcy do spraw politycznych kmdr 
Urbanowicza zobowiązujący dowódców wszystkich jednostek do zaos
trzenia czujności. Rozkaz ten czynił odpowiedzialnymi poszczegól
nych komendantów garnizonów za stan bezpieczeństwa na ich tere- 
nach. Wcześniej już, rozkazem specjalnym nr 1 z 10.12.1946 r., 
dowódca marynarki zarządził szereg przedsięwzięć mających na celu 
podniesienie dyscypliny i stanu gotowości w jednostkach marynar
ki.148 i

W wykonaniu tych rozkazów w poszczególnych jednostkach zaostrzo
no czujność, zwiększono ilość wart i patroli, ograniczono urlopy i 
przepustki, a nawet zorganizowano plutony alarmowe, które miały za 
zadanie spieszyć ludności z pomocą w wypadku dywersyjnych aktów 
ze strony elementów reakcyjnych. W Gdyni zorganizowano trzy pluto
ny interwencyjne, liczące po 25 ludzi. Zadaniem ich była natych
miastowa interwencja w wypadku sabotaży. Działalność ich polegała 

. 149na zabezpieczeniu w mieście najważniejszych Obiektów. W Świnoujś
ciu pluton alarmowy oraz 3 kompanie w podwyższonej gotowości och
raniały gmach urzędu pocztowego oraz sieć kabli telefonicznych na 1 

. 150terenie powiatu wolińskiego. J W Kołobrzegu pluton marynarzy psrae- j 
kazany został do wzmocnienia sił tamtejszego urzędu bezpieczeństwie] 

W dniach 18-20 stycznia 1947 r. wszystkie jednostki marynarki po- 
wysyłały w teren silne patrole. Wszystkie te przedsięwzięcia w du
żym stopniu sprzyjały zachowaniu spokoju w dniu wyborów.

W wyborach do Sejmu Ustawodawczego na równi ze wszystkimi oby
watelami uczestniczył skład osobowy marynarki wojennej. Przebieg 
cz> MM aw <a> ou 0. ** MB a* ****■*•**■«■■* •*
146AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.68/13, s.23.

147AMW,Kc.Szt.Gł.Mar.Woj., tęcz.35/4, s.10.
148AMW,B0WR, tęcz.266/1, s.183.
149AMW,ZPW Mar.Woj.ytecz.68/14, s.10.
15°AMW,S0N, tęcz.62/7, s.17
151AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.68/13.
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wyborów we wszystkich jednostkach był sprawny. Jednostki stacjonują
ce w obrębie Gdyni i Wejherowa głosowały w Wydzielonym Obwodzie Wybor
czym nr 54 na Oksywiu. Przewodniczącym komisji wyborczej był kmdr ppor. 
Michał Łuczeczko. Drugi Wydzielony Obwód Wyborczy utworzony został 
w Nowym Porcie z przewodniczącym komisji por. Henrykiem Tauzowskim® 
W Szczecińskim Obszarze Nadmorskim przewodniczącym komisji był kpt® 

152Rakoczy, natomiast marynarze z jednostek Kołobrzegu głosowali w 
153Koszalinie. Głosy swe skład osobowy marynarki oddał na listy blo

ku demokratycznego.

Po wyborach Dowództwo Marynarki Wojennej, oceniając wkład pracy 
włożony przez oficerów, podoficerów i marynarzy w akcję wyborczą, 
pisało w rozkazie nr 1 z 26 stycznia 1947 r.8 "Z powierzonych nam 
przez Naród i Naczelne Dowództwo zadań Marynarka Wojenna wywiązała 
się należycie i w wielkiej mierze Waszą to jest oficerowie, podofi
cerowie i marynarze zasługą. 'Wywiązaliśmy się z naszych zadań i powin
ności, bo stanęliście na straży ładu i porządku tu, na Wybrzeżu z 
pełnym poczuciem odpowiedzialności oraz zrozumieniem wagi i do- 

154 .niosłości przeżywanego okresu”. Za szczególny wysiłek w akcji wy
borczej 12 oficerów z ZPW Mar.Woj., 30 oficerów oraz 51 podofice
rów i marynarzy z jednostek Dowództwo Marynarki Wojennej przedsta- 

155 wiło do odznaczeń państwowych.

Udział w głosowaniu ludowym i wyborach do Sejmu Ustawodawcze
go oraz w poprzedzających je akcjach był konkretnym wkładem mary
narki wojennej w utrwalenie władzy ludowej na Wybrzeżu. Ale wkład 
ten nie ograniczał się tylko do omówionych akcji® Dużą rolę odegra
ła pomoc ze strony marynarki udzielona rolnikom, różnym instytuc
jom morskim i ludności wybrzeża. Wiosną 1946 r. marynarze uczest
niczyli na przykład w akcji siewnej, latem zaś Dowództwo Marynar
ki Wojennej umożliwiło marynarzom udział w akcji żniwnej. W ramach 
udzielanych w marynarce urlopów żniwnych wyjechało na wsie 345 ma
rynarzy.1^ Od grudnia 1946 r. na prośbę Głównego Urzędu Morskie- 

152AMW,Szt.Gł.Mar.Woj., tęcz.8/14, s.8042.
153AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.68/13. 
154AMW,SMW, tęcz.2054/60, s.15. 
155AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.60/17, s®71. 
156AMW,Szt.Gł.Mar.Woj.,tęcz.8/12, s.3548.
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go okręty marynarki miały spełniać przy polskim wybrzeżu funkcje jed
nostek ratowniczych, gdyż kapitanaty portów nie dysponowały dostatecz- 

1 ^>7ną ilością okrętów ratowniczych. " Biuro Hydrograficzne Marynarki 

"Zojennej wydawało dla potrzeb żeglugi Wiadomości Żeglarskie, rozpo
częło prace nad mapami morskimi, sprawowało kontrolę nad oznakowaniem 

158 nawigacyjnym. We wrześniu 1946 r. jednostki marynarki wojennej 
159 wraz z całym narodem uczestniczyły w zbiórce na odbudowę Warszawy.

W listopadzie 1946 r. marynarze Kadry Marynarki Wojennej w Nowym por
cie wyróżnili się odwagą i ofiarnością podczas gaszenia pożaru, na 
terenie portu w strefie wolnocłowej, za co też otrzymali podzięko
wanie i wyrazy uznania od Kierownictwa Biura Odbudowy Portów.1^0 

W Świnoujściu przez kilka miesięcy dowództwo SON na prośbę ludności 
czyniło starania, uwieńczone ostatecznie pomyślnym skutkiem, o przy
łączenie sieci miejskiej do elektrowni w Białogardzie, gdyż do tej 

161 pory energię elektryczną dostarczała elektrownia z Hamburga.
V/ Gdyni poszczególne jednostki uczestniczyły w ramach pracy społecz- 

162 nej w odbudowie stoczni,

Fakty te,,choć nie w pełni obrazują pomoc udzielaną przez mary
narkę różnym instytucjom i ludności, mają jednak swąfeymowę. Pomoc 
ta sprzyjała szybszej odbudewie Wybrzeża i gospodarki morskiej. 
Najwyraźniej uwidacznia się ona w akcji rozminowania i oczyszczania 
Wybrzeża z różnego rodzaju pocisków, bomb, granatów itp. Odbudowa 
Wybrzeża wymagała szybkiego rozminowania jego terenów. Wiadomo było, 
że w pasie Wybrzeża znajduje się dużo pól minowych, postawionych 
w czasie wojny. Część z nich rozminowali jeszcze podczas działań 
bojowych i w pierwszych miesiącach po wojnie saperzy polscy i ra
dzieccy, lecz wykonane wówczas prace ze względu na pośpiech były 
małe dokładne. Ponadto jednostki frontowe zabierały ze sobą doku
mentację z rozminowania, wskutek czego nie wiedziano, które tei’eny 
zostały rozminowano całkowicie, a które tylko skontrolowano. Stan 
taki musiał ulec zmianie. Było to zadanie pilne i konieczne ze 

względu na rozwijającą się gospodarkę. Tymczasem z terenu Wybrze
ża często donoszono » różnych wypadkach. Szczególnie częste były 
^AW^zt.Gł.Mar.Woj., tęcz.8/14, s.8445.

158Tamże,s.8135.
159AMW,SMW, tęcz.2052/60, s.26.
160AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.67/5, s.858. 
161

AMW.SON, tęcz.62/3, s.81.
• 162WHMW, archiwum fotograficzne, zdj.
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one na wsiach, podczas prac w polu® Wypadki zdarzały- się także podczas 
prac w portach, na kolei i w innych zakładach pracy, uciekające wojska 
hitlerowskie minowały bowiem niemal wszystko? drogi, mosty, obiekty 
portowe, a nawet dźwigi. Wiele min wykrywano dopiero wtedy, gdy przys
tępowano do uruchomienia obiektów® Niestety, do jesieni 1946 r® mary
narka wojenna nie miała specjalnej jednostki, która mogłaby się zająć 
systematycznym rozminowaniem. Nie mogła więc pomagać w większej skali 
przedsiębiorstwom ani ludności cywilnej® Dopiero jesienią 1946 r® 
w skład marynarki włączony został 52 Kołobrzeski Batalion Saperów 
i od razu przystąpił do prac nad rozminowaniem. J Choć jednak ma
rynarka do jesieni 1946 r. nie dysponowała jednostką saperską, od
dała gospodarce na Wybrzeżu duże usługi, oczyszczając tereny z wszel
kiego rodzaju niewypałów i amunicji, pozostawionej po zakończeniu 
działań wojennych. Prace w tym kierunku rozpoczęto już w czerwcu 
1945 r.-, a prowadzili je głównie zastępca szefa uzbrojenia Głównego 
Portu Mar.Woj. kmdr ppor. Władysław Trzciński wraz z chor. Francisz
kiem Wróblem. W czasie od 15 czerwca 1945 r. do 31 grudnia 1946 r® 
zebrali oni ponad 1 000 ton amunicji wszelkich kalibrów i rodza
jów. Dzięki ich energicznej pracy teren miasta Gdyni łącznie z 
przedmieściami /Chyloniź, Grabówek, Orłowo, Witomino, Obłuże, Oksy
wie/ został oczyszczony z niewypałów i amunicji.1^4

Po wcieleniu do marynarki batalionu saperów prace nad rozmino
waniem Wybrzeża skoncentrowane zostały w Szefostwie Inżynierii 
Marynarki Wojennej. Podstawą do rozminowania był rozkaz Ministra 
Obrony Narodowej z .28 sierpnia 1946 r. , nakazujący ostateczne 
oczyszczenie terenów państwa z porzuconej amunicji, materiałów 
wybuchowych, uzbrojenia i min na dzień 1 stycznia 1947 r. Póź

niej termin ten został rozkazem z 6 marca 1947 r° przesunięty na 
1 maja 1947 r., a następnie na 31 sierpnia 1947 r® Przesuwanie ter
minów było koniecznością, ponieważ zimą 1946/47 przedłużył sią okres 
zaśnieżenia terenów, a wiosną wystąpiły duże roztopy, stwarzające 
bardzo ciężkie warunki do prowadzenia rozminowania. Główny ciężar 
prac nad ostatecznym rozminowaniem Wybrzeża przypadł więc na rok 

1947, jednak do stycznia w 1947 r® część z nich wykonano®

163AMW,BSMW, tęcz.23/1, s.l.
164AMW,Szt,Gł.Mar.Woj., tęcz.35, s®46®
165AMW,SMW, tęcz.2054/60, s.15®
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Batalion Saperów Mar.Woj. przystąpił do pracy w listopadzie 1946 
Plan prac minerskich i wszelkie przedsięwzięcia dowódca batalionu uz
gadniał i wykonywał według zarządzeń szefa inżynierii w Dowództwie Ma 
rynarki Wojennej. W dniach od 13 do 29 listopada pierwsza kompania ba 
talionu rozminowywała Obłuże i Oksywie. Przeszukano wówczas niewielki 

2 
odcinek, zaledwie 2,2 km , ale wykryto 57 min i zabezpieczono 12 113 

166 granatów i wszelkiego rodzaju pocisków.

Po wcieleniu batalionu saperów do marynarki z instytucji cywil
nych zaczęły do Szefostwa Inżynierii Mar.Woj. napływać liczne prośby 
o rozminowanie różnych obiektów, dróg, pól itp. Prośby te starano 
się w miarę możliwości realizować, traktując je jako jeden z głó
wnych obowiązków. Na przykład 21 stycznia 1947 r. grupa saperska 
pod dowództwem chor. Henryka Paula oczyściła stację Luzino. W wy
danym zaświadczeniu zawiadowca stacji stwierdził, iż saperzy mary- 

16' narki wojennej znaleźli i zniszczyli 14 min i 82 granaty i pociski. 
Następnego dnia ta sama grupa saperska prowadziła poszukiwanie min 
na terenie Parowozowni Głównej w Gdańsku. Na terenie parowozowni 
min wprawdzie nie stwierdzono, ale po skontrolowaniu terenu koleją- 

168 rze bez obawy mogli pracować. W styczniu grupa saperów rozmino
wała także cegielnię Wiślinki. Z prośbą o rozminowanie cegielni 
zwrócił się do Dowództwa Marynarki Wojennej ówczesny prezydent 
miasta Gdańska B. Nowicki, motywując ją dużym znaczeniem gospodar
czym cegielni. Saperzy znaleźli tam 2 miny i około 1 000 pocis- 
, < 169 kow.

Znacznie gorzej wyglądała sprawa oczyszczenia z min przez pols
kie okręty wód przybrzeżnych i torów wodnych. Trałowanie na morzu 
jest sprawą bardzo skomplikowaną, wymaga wysokiego wyszkolenia, 
dużego doświadczenia od składu osobowego i dostatecznej ilości 
dobrze wyposażonych okrętów, z tych trzech warunków w 1946 r. ma
rynarka wojenna miała tylko jeden? dobrze wyposażone trałowce, 
otrzymane w kwietniu 1946 r. od marynarki radzieckiej. Lecz okręty 

te były nowe dla oficerów, którzy wyszkolenie swe zdobyli przed

AMW,Szt.Gł.Mar.Woj., tęcz. 35/12, s.4. 
167 Tamże, s.22. 
168 Tamże, s.24.
l^Tamże, s.52.
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wojną. Załogi nie miały doświadczenia w trałowaniu, a ponadto brak by
ło specjalistów od szkolenia. Były to poważne trudności, które zaważy

ły na wykonaniu planu prac trałowych na rok 1946. Plan ten obejmował? 
wytrałowanie basenów wewnętrznych w porcie gdyńskim, gdańskim i we 

Władysławowie, wytrałowanie tom wodnego przy podejściu do Władysła
wowa, rozszerzenie toru wodnego Gdańsk-Gdynia-Hel, wytrałowanie min 
kotwicznych w Zatoce Gdańskiej i przy podejściach do portów, rozsze
rzenie toru wodnego do Świnoujścia, przetrałowanie toru wodnego ©d 

Kołobrzegu w stronę Arkcny, wytrałowanie pola minowego na szerokości 
54°38'iN i długości 15°52E ©raz prze trałowanie Zatoki Puckiej. Ze 

względu na wspomniane trudności, prac® nad wytrałowaniem basenów wew
nętrznych w Gdyni, Gdańsku i Władysławowi® ©raz toru wodnego do 
Władysławowa miała wykonać marynarka radziecka, pozostał® zaś mary- 

170 narka polska.

Marynarka radziecka wywiązała się z przyjętego zadania. 20 sierp
nia 1946 r0 oficjalnie podano np. do wiadomości, że w porcie gdyńskim 
jest pięć basenów wolnych od niebezpieczeństwa minowego. Poruszanie 
się w pozostałych basenach groziło jeszcze niebezpieczeństwem, lecz 

171 prą©gwano p®d ich oczyszczeniem. Okręty polskie planu nie wykona
ły. Przyczyny takiego stanu rzeczy widział zastępca dowódcy marynarki 
wojennej do spraw politycznych kmdr J. Urbanowicz w niskim jeszcze po
ziomie wyszkolenia i braku doświadczenia w pracach trałowych ze stro- 

172 ńy oficerów i załóg okrętowych. ‘ Mimo to w 1946 r. okręty polskie 
zniszczyły kilka min pływających wyłowionych przez rybaków bądź też 
wyrzuconych na plaże. Jeden z takich wypadków godny jest podkreśle
nia. 8 sierpnia 1946 r. marynarze z trałowca "Kondor" ©trzymali za
dania zniszczenia miny wz. 08 wykrytej w porcie helskim. Wyciągnięcie 
miny było niemożliwe bez nurka. Do pracy pod wodą ochotniczo zgłosił 
się mar. Chlebosz. Bez ubioru nurkowego, obciążając się tylko kamie
niem, odważny marynarz 14 razy zanurzał się pod wodę, aby zaszeklować 

173 strop. Dzięki niemu minę wyciągnięto i zniszczono.

I7°AMW,Szt.Gł.Mar.Woj., tęcz.8/12, s.3548. 
171AMW,SMW.tecz. 2052/60, s.131. 
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Ogólnie biorąc, w okresie od kwietnia 1946 r. do stycznia 1947 r. 
marynarka wojenna wniosła duży wkład w utrwalenie władzy ludowej na 
Wybrzeżu. Najwięcej uwagi poświęcała rozbudowie swych sił oraz najważ
niejszym w danym okresie wydarzeniom politycznym w kraju? referendum 
ludowym i akcji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Kierunki pracy w 
tych akcjach zgodne były z wytycznymi Polskiej Partii Robotniczej® 
Do utrwalenia władzy ludowej przyczyniał się także udział marynarki 
w odbudowie gospodarki morskiej poprzez przystąpienie do prac nad roz« 
minowaniem pasa przybrzeżnego na wybrzeżu, udzielenie ludności różno-1 

rodnej pomocy i prowadzenie wśród niej pracy propagandowo-agitacyj- 
ne j.

III. UDZIAŁ MARYNARKI WOJENNEJ W UTRWALANIU ZWYCIĘSTWA 
WŁADZY LUDOWEJ W LATACH 1947 - 1948

Przeprowadzone 19 stycznia 1947 r. wybory do Sejmu Ustawodawcze- ' 
go zakończyły się pełnym zwycięstwem sił demokratycznych. PSL, repre-1 
zentująee siły reakcji, poniosło w wyborach klęskę. Stało się stron- ś 

nictwem pozbawionym oparcia w społeczeństwie, co w konsekwencji po
ciągnęło za sobą organizacyjny i ideologiczny rozkład podziemia. Na
ród polski po wypowiedzeniu się w wyborach za władzą ludową przystą- : 
pił do realizacji Planu Trzyletniego® Plan ten był pierwszym narodo- . 
wym planem gospodarczym w dziejach Polski^ miał odbudować i rozwinąć ; 
jej gospodarkę, stworzyć podstawy do przeobrażenia naszej Ojczyzny z 1 

kraju rolniczego w kraj wysoce uprzemysłowiony. Założenia planu naród I 

polski przyjął z głębokim zrozumieniem i mobilizowany przez Polską 
Partię Robotniczą nie szczędził trudu nad ich wykonaniem. Plenum KC PP| 
już w uchwale z 18 września 1946 r. stwierdzało? "Plan 3-letni otwie- i 

ra perspektywy budowy Polski przemysłowo-rolniczej, kładzie fundamenty! 
ustroju gospodarczego, którego celem jest stałe i systematyczne podno-l 

szenie stopy życiowej ludności na wspólnej drodze do dobrobytu, wol
ności i kultury robotników, chłopów i inteligencji pracującej".174 

Polska przystępując do realizacji Planu Trzyletniego weszła na drogę 
rozkwitu, po której kroczy po dzień dzisiejszy.

Niestety, lata realizacji Planu Trzyletniego i dokonującego się 
wraz z tym procesu politycznej i gospodarczej stabilizacji w kraju, byl 

174PPR. Rezolucje..., o.c., s.143=144.



ły jednecześnie ©kresem komplikując®j się sytuacji międzynarodowejo 
W imperialistycznych mocarstwach zachodnich zaczęły dochodzić do głosu 
siły skrajnie reakcyjne, nie m©gąc® pogodzić się z nowym układem sił 

zaistniałym w wyniku drugiej wojny światowej i stawiającej stawkę na 
rozpętanie nowej zaaŁsruchy wojennej® Mocarstwa zachodnie zaczęły stop
niowo lecz systematycznie zrywać przyjazne więzy łączące je ze Związ
kiem Radzieckim w latach wojny z hitleryzmem, a wraz z tym okazywać 
swą wrogość w stosunkach z państwami demokracji ludowej, w tym także 
w stosunku do Polski Ludowej® Miejsce polityki wzajemnego zrozumie
nia zaczęły zajmować buńczuczne wypowiedzi przedstawicieli mocarstw 
zachodnich, miejsce pokojowych stosunków gospodarczych - wzmagający 
się w szybkim tempie wyścig zbrojeń połączony z szantażem atomowym. 
Tak więc, w sytuacji międzynarodowej pojawił się nowy niebezpieczny 
czynnik, zagrażający pokojowi - dążenie imperialistycznych mocarstw 
zachodnich do hegemonii światowej. ł.

Zaostrzając sytuację międzynarodową, imperialistyczne mocarstwa 
zachodni® w rok po konferencji poczdamskiej zerwały z podpisanymi 
tam przez siebie zobowiązaniami, obierając kurs na odbudowę milita- 
ryzinu niemieckiego w okupowanej przez armie zachodnie części Niemiec® 
Jednocześnie z tym przedstawiciele rządów państw zachodnich zaczęli 
kwestionować słuszność granicy polskiej na Odrze, Nysie i nad Bałty
kiem. 6 września 1946 r. sekretarz stanu USA James Byrnes przemawia
jąc w Stuttgarcie oficjalnie zakr'?s^Lonował zachodnie granice Polskip 
Naród polski nie mógł obojętnie patrzeć na zaostrzającą się sytuację 
międzynarodową i próby narzucenia światu nowej wojny. Pamiętając o 
ciężkich ofiarach poniesionych w latach wojny, o swej walce o odzys
kanie prastarych ziem piastowskich i włożonym w pierwszych dwóch la
tach wysiłku w ich zagospodarowanie i scalenie z Macierzą, miłując 
pokój i niepodległość - zdecydowanie opowiedział się przeciwko siłom 
międzynarodowej reakcji. Odpowiedzią na imperialistyczne knowania 
mocarstw zachodnich było ściślejsze skupienie się wokół Pclskiej * 
Partii Robotniczej i prowadzonej przez nią polityki pokoju, umoc-.
nienia sojuszu ze Związkiem Radzieckim i państwami demokracji ludo
wej oraz wzmożenie wysiłku nad odbudową gospodarczą Polski i umoc
nieniem jej obronności.

W nowej sytuacji politycznej naród polski postawił odpowiedzialne 
zadania przed swym wojskiem i jego częścią składową - marynarką wojen
ną. Wojsko zgodnie z wytycznymi Partii i Rządu miało wzmóc wysiłek 



76 =>

nad dalszym podniesieniem wyszkolenia bojowego i politycznego- udosko
nalić i usprawnić organizację i stan techniczny® W tym celu Minister
stwo Obrony Narodowej przystąpiło do opracowania długofalowego planu 
rozwoju sił zbrojnych, opartego o dokonujący się postęp techniczny, 
o realne możliwości ekonomiczne kraju oraz sojuszniczą pomoc Związku 
Radzieckiego. J W dziedzinie marynarki wojennej zaczęły następować 
duże zmiany. Obejmowały one przede wszystkim stworzenie wzdłuż grani
cy morskiej skutecznego systemu obrony opartego o baterie artylerii , 
nadbrzeżnej, nowoczesne na ówczesne czasy lotnictwo morskie i inne 
jednostki marynarki wojennej® Główna uwaga Dowództwa Marynarki Wojen
nej, na czele którego w 1947 r. stanął kontradmirał Włodzimierz Steyer, 
Zarządu Polityczno-Wychowawczego Mar.Woj. i dowództw poszczególnych 
jednostek zwrócona została na podniesienie siły bojowej marynarki 
wojennej i umocnieni*' systemu obrony wybrzeża. Jednocześnie z tym ma
rynarka wojenna nadal kształtowała swój ludowy charakter.

W latach 1947-48 marynarka wojenna spełniała te same funkcje# co 
w ubiegłych okresach, jednak dominująca stała się funkcja umocnienia 
obronności granic morskich. Ważną rolę odgrywała nadal praca propa
gandowa wśród ludności cywilnej, skierowana na utrwaleni© zwycięstwa 
sił demokratycznych odniesionego w styczniowych wyborach do Sejmu 
Ustawodawczego, a także bezpośrednia pomoc.udzielana ludności, wła
dzom terenowym bądź też instytucjom®

Akcja wyborcza była poważnym egzaminem aktywu politycznego mary
narki wojennej. Aktyw zdobył w niej doświadczenie, przez co możliwe by
ło podniesienie poziomu pracy politycznej z ludnością cywilną® Tak też 
oceniał sytuację ZPW Mar.Woj., który w lutym 1947 r® pisał? "Akcja GOP 
wyłoniła w jednostkach Marynarki Wojennej cenny aktyw marynarki# który 
okrzepł politycznie i zdobył pewną sumę doświadczeń w pracy politycz- 
no-wychowawczej. Zadaniem stojącym obecnie przed korpusem oficerów po- 
lityczno-wychowawczych jest utrzymanie tego aktywu, organizacyjne uję- 

176cie go, umocnienie jego postawy ideowej...". f W wytycznych do pracy 

na miesiące marzec-kwiecień ZPW Mar.Woj. zalecał prowadzenie szero- 

175Sesja naukowa poświęcona wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego 
1939-1945. Materiały. Warszawa 1959, s. 109-110.

176AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.68/24, s.2.
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klej, reguląmej pracy wśród młodzieży i na wsi, traktując ją jako 
kontynuowanie akcji z okresu przedwyborczego. Wytyczne zalecały także 
wzmożenie pracy politycznej w szeregach marynarki, gdyż akcja przed
wyborcza i pewne zmiany organizacyjne naruszyły normalny tok szkole- 
ma.

Zgodnie z zaleceniami ZPW Mar.Woj. jednostki marynarki po akcji 
wyborczej nadal prowadziły pracę propagandową z ludnością cywilną. 
Na przykład Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej objęła patronat nad 
wsiami powiatu morskiego. W lutym 1947 r0 kursanci OSMW przeprowadzi- 

178 li na wsiach 18 pogadanek, w których uczestniczyło ponad 600 osób. ' 
W marcu przedstawiciele OSMW przeprowadzili rozmowy z komitetem powia
towym PPR i władzami administracyjnymi w Wejherowie, uzgadniając for- 

179 my i metody pracy w terenie. Podobnie postępowały inne jednostki 
marynarki. "Współpraca z władzami administracyjnymi istnieje we wszyst
kich garnizonach marynarki wojennejo.o" - czytamy w jednym ze spra- 

180 wozdań ZPW Mar.Woj. Szkoła Specjalistów Morskich organizowała na
przykład ekipy propagandowe, złożone z oficerów politycznych i linio

wych, które w zakładach pracy i w szkołach prowadziły akcję odczyto
wą. Oficerowie z SSM prowadzili także pracę propagandową na wsiach, 
w czterech gminach powiatu gdańskiego? Wiślinki, Śpiewowo, Ścieżki 
i Obory. Do udzielenia pomocy organizacji Przysposobienia Rolniczo- 
Wojakowego zorganizowano w SSM specjalne grupy, z których każda skła- 

181 dała się z 1 oficera, 1 podoficera i czterech marynarzy. Oficero
wie SSM współpracowali z komitetami PPR i PPS na terenie Sopotu, Oli
wy i Nowego Portu, wygłaszając dla członków partii referaty na tematy 
polityczne oraz pomagając w zwalczaniu spekulacji. Oficerowie SON 

182 prowadzili podobną pracę na terenie powiatu wolińskiego.

W czerwcu 1947 r., podobnie jak w latach ubiegłych, praca pro
pagandowa skoncentrowała się na zagadnieniach popularyzacji gospo-

77AMW,ZPW Mar.Woj.y tęcz. 68/17, s.170. 
178AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz. 68/7, s.469. 
179Tamże.
180 AMW.ZPW Mar.Woj., tęcz.68/15, s.124. 
181 AMW,ZPW Mar.Woj., teoz.68/8, s.1031. 
182 AMW.ZPW Mar.Woj., tęcz.68/15, s.150.
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darki morskiej w związku z przypadającymi Dniami Morza. W ramach przy 
gotowywanych uroczystości marynarka wojenna wspólnie z organizacjami 
społecznymi i instytucjami wybrzeża zorganizowała moino sztafetę 
Westerplatte-Szczecin oraz akcję odczytową w oparciu o*okręgowe zarzą 
dy Ligi Morskiej. Akcję odczytową przeprowadzono na terenie całego 
kraju. Wzięło w niej udział 15 oficerów, którzy obsłużyli 14 okręgów 
Ligi Morskiej. Odczyty prowadzono w okręgach? Gdańsk, Olsztyn, Poz
nań, Katowice, Warszawa, Łódź, Radom, Kielce, Kraków, Wrocław, Byd- 

183goszcz, Szczecin, Białystok, Lublin. Z okazji Dni Morza wznowiono 
także pracę z młodzieżą szkolną. W akcji odczytowej na terenie Gdyni 

1 AA 
i Gdańska wzięło udział 17 oficerów, którzy obsłużyli 22 szkoły.

Praca propagandowa wśród ludności cywilnej prowadzona była w ra
mach współpracy z partiami politycznymi - PPR i PPS i w ©parciu o nie 
dawała dobre rezultaty. "Bardzo dobre wyniki - pisał w swym sprawoz
daniu ZPW Mar.Woj. oceniając pracę z ludnością cywilną w pierwszym 
półroczu 1947 r. - daje współpraca Marynarki Wojennej z partiami po
litycznymi... Jest ona poważnym czynnikiem organizacyjnym i ułatwie- 

• -i j » . H 185niem pracy z ludnością".

W drugim półroczu praca propagandowa z ludnością cywilną nie osła’ 
ła . W wytycznych na miesiąc® lipiec-wrzesień ZPW Mar.Woj. pisał? "Za
sadniczym zagadnieniem politycznym obecnego okresu jest pogłębianie 
i umacnianie jedności obozu demokracji, a zwłaszcza jedności klasy 
robotniczej jako głównego filara demokracji polskiej. Zagadnienie to 
winno znaleźć szerokie odzwierciedlenie w naszej pracy nie tylko z 
oficerami, lecz także z szeregowymi Marynarki Wojennej. Należy pogłę
bić.świadomość znaczenia jedności klasy robotniczej i całego obozu 
demokratycznego dla pomyślnego wykonania stojących przed narodem 
zadań. Zagadnienie to winno znaleźć szeroki oddźwięk w pracy z ludnoś
cią cywilną. Należy z całą stanowczością przeciwdziałać wszelkim pró- 
bom torpedowania jedności klasy robotniczej i całego obozu demokracji 

186 demaskować istotne cele rozbijania tej jedności”.

18®Tamże, s.180.
184Tamże, s.181.

185Tamże, s.124.
186

AMW.BOWR, tęcz.267/3, s.13.



Pracę propagandową prowadzono nadal na wsiach i w zakładach pracy, 
szczególną uwagę zwrócono jednak na młodzież. Poszczególne jednostki 
marynarki wojennej otoczyły opieką letnie obozy harcerskie organizowa
ne na terenie Gdyni, Wejherowa, Łeby i Ustki. Opieka ta polegała na 
prowadzeniu pracy politycznej i udzielaniu pomocy w zaopatrzeniu w 

187 sprzęt obozowy. Nasilenie pracy propagandowej z młodzieżą szkol
ną i zorganizowaną w ZHP i ZWM nastąpiło w październiku 1947 r. 
w związku z rocznicą powstania ludowego Wojska Polskiego. W akcji’ tej 
na terenie trójmiasta brali udział oficerowie z OSMW, Szpitala Mare 

188 Woja, Batalionu Saperów i innych jednostek® Szczególną uwagę przy
wiązywano do pracy politycznej w Państwowej Szkole Morskiej ze wzglę
du na jej znaczenie dla gospodarki, morskiej i marynarki wojennej. ZPW 
Mar.Woj. do prowadzenia wykładów politycznych wyznaczał najlepszych 

189 oficerów, troszczył się o dobór uczniów i ich wychowawców.

W 1948 r. w pracy z ludnością cywilną na uwagę zasługuje pomoc ze 
strony marynarki udzielana wsi. Wiosną 1948 r. marynarka, podobnie 
jak całe wojsko, udzieliła pomocy w akcji siewnej. Rozkazem nr 022 z 
2.04.1948 r. Dowództwo Marynarki Wojennej poleciło zorganizować 6 bry
gad liczących po 4 osoby® W skład każdej brygady wchodził oficer? pod
oficer i dwóch marynarzy obeznanych z obsługą maszyn rolniczych. Bry
gady miały na wsiach udzielać pomocy technicznej i organizacyjnej 
ośrodkom maszyn rolniczych, rolnikom korzystającym z usług tych ośrod
ków oraz prowadzić pracę polityczną. Po zakończeniu akcji siewnej' 
brygady miały nadal utrzymywać łączność z ośrodkami maszyn rolni
czych. W garnizonie gdyńskim na kierowników brygad wyznaczono por. 
Franciszka Barana, por® Piotra Maćkowskiego, por. Leona Doroszewskie
go i ppor. Jana Jakubowskiego,, Dalsze dwie brygady zorganizowano w 

190 Ustce i Szczecinie.

W 1948 r. jednostki marynarki wojennej nadal utrzymywały łączność 
z organizacjami politycznymi, społecznymi i ze szkołami. Na przykład, 

191 OSMW utrzymywała kontakty z zarządem gdyńskim ZWM, z PSM i PCW.

187Tamże, s.18-19.
ISA

AMW,ZPW Mar.Woj.y tęcz.68/15, so215o 
189AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.68/1^, s.4® 

19°AMW,PMW, tęcz.2054/60, s.4® 
191AMV/,Szt,Gł.Mar.Woj., tęcz.132/9, s.1975.
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t.Inne jednostki w ramach kół pracy społecznej /KPS/ współpracowały z 
organizacjami PPR i PPS, wysyłając swych prelegentów z odczytami do 
zakładów pracy wybrzeża. Dużej pomocy udzielała marynarka wojenna 
organizacji SP. W 1948 r. pod opieką marynarki znajdowały się dwa 
ośrodki SP8 Morski Ośrodek SP w Ustce i 18 Brygada SP w Orłowie. • 
Pierwszym opiekowała się Kadra Mar.Woj., drugim; Dywizjon Artylerii 
Nadbrzeżnej. Jednostki te przeszkoliły pod względem wojskowym ins
truktorów, organizowały wspólne imprezy artystyczne i sportowe, pro-' 

192wadziły szkolenie polityczne. Podobne formy miała współpraca jed- 
193nostek marynarki z kołami TPŹ® Z zakładów pracy na uwagę zasługu

je współpraca ze stocznią gdyńską® Marynarze z jednostek pływających 
często przebywali na terenie stoczni podczas remontów okrętów, stąd 
też wywierali stały wpływ na życie polityczne w stoczni. Na przy
kład, w styczniu 1948 r. oficerowie z flotylli trałowców przeprowa
dzili na terenie stoczni odczyty z okazji wyzwolenia Warszawy, w lu
tym z okazji rocznicy powstania Armii Radzieckiej, w marcu z okazji 

194wyzwolenia wybrzeża itp. Ogólnie można stwierdzić, że w 1948 r®, 
podobnie jak w latach ubiegłych, jednostki marynarki wojennej współ
pracowały z organizacjami partyjnymi PPR i PPS, organizacją ZWM i or
ganizacjami społecznymi. Formy i metody tej współpracy były różne i 
dawały na ogół dobre rezultaty.

W omawianym okresie marynarka wojenna obok pracy propagandowej 
oddała społeczeństwu i gospodarce wybrzeża duże usługi przez udział 
w rozminowaniu morza i rejonów nadbrzeżnych. Problem ten był bardzo 
ważny, na rozminowanie wód czekali bowiem rybacy, marynarze- i portow
cy. 8 marca 1947 r. Związek Zawodowy Rybacki w Pucku zwrócił się do 
Morskiego Urzędu Rybackiego, a ten z kolei do marynarki wojennej s 
prośbą o rozminowanie torów wodnych w Zatoce Puckiej. "Wskutek za
minowania wejścia do zatoki - pisał MUR - poważnie cierpi rozwój 
gospodarczy miasta Pucka i Półwyspu Helskiego, albowiem komunikacja 

195wodna między Puckiem i Helem jest uniemożliwiona?. \ \!i tym też cza

sie, 13 maja 1947 r» Centrala Złomu zwróciła się Jz prośbą o pilne 
rozminowanie basenu Westerplatte w Gdańsku. Zapotrzebowanie na prace 

192AMW,Szt.Gł.Mar.Woj., 
193AMW,Szt.Gł.Mar.Woj., 
194AMW,Szt.Gł.Mar.Woj., 
195AMW,Szt.Gł.Mar.Woj.,

tęcz.132/20, s«21.

tęcz.132/23, s.287.
tęcz.132/7, s.521-523

tęcz.9/97.
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systematycznie wzrastało. W czerwcu 1947 r® Główny Urząd Morski prosił 

o rozminowanie obszaru w rejonie Ustki, gdyż chciał otworzyć ten port® 
W tym samym miesiącu GUM prosił e oczyszczenie basenów i kanałów porto
wych w Gdańsku, gdyż stwierdzono w nich dużą ilość amunicji, uniemoż
liwiającą prowadzenie robót nad odbudową portu® W lipcu GUM prosił o 
skontrolowanie wytyczonego toru wodnego do Sopotu /odgałęzienie od 
toru Gdynia-Gdańsk/. W tym samym miesiącu Oddział Morski Centrali 
Morskiej w Gdyni prosił o przyspieszsals prac nad. rozminowaniem base
nu Prezydenta w Gdyni, gdyż chciał zorganizować wystawę w ramach Tar
gów Gdańskich i dowozić ludzi drogą morską®””98 g pism tych wynika# że 

rozminowanie wód przybrzeżnych i portów było sprawą nadzwyczaj pilną®

Okręty polskie w 1947 r® miały zgodnie z planem przetrałować trzy 
19"7 1 ■pola, a w 1948 r. dalsze dwa.®.. Plan -zaczęte realizować 10 czerwca 

1947 r. przez trałowce "Krogulec", "Kormoran”, "Kondor", "Jaskółka”, 
198"Czapla" i "Jastrząb”® ’ ' W-lipcu 1947 r. trałowce zakończyły trało

wanie pola na wysokości Jastarni, a następnie przystąpiły d© trałowa- 
nia Zatoki Puckiej® Z kolei grapa trałowców przetrałowała pola, po

łożone na północ od Rozewia, a więc w rejonie bardzo ważnym dla żeg- 
200 ługi® W wynika trałowania wykryto i zniszczono 2 miny morskie. ’ W 

1948 r. trałowano pola minowe w rejonie Stilo i Kołobrzegu® Prace nad 
oczyszczeniem wód przybrzeżnych trwały także w następnych latach®

19$Tamże.
197 •W 1947 r. wzdłuż polskiego wybrzeża morskiego rozciągało się siedem 

pól minowych. Na północ od cypla helskiego, na wysokości Jastarni, 
rozciągała się zagroda minowa oznaczona numerem 16 i mająca praw
dopodobnie 20 min® Podobne zagrody znajdowały się na północ od 
latarni Rozewie i na północno-wschód od latami Stilo® Na podejś
ciach do portów Ustki i Darłowa rozciągał się obszar zagrożony 
minami. Na północny wschód od Kołobrzegu znajdowała się zagroda 
z 20 min, a na podejściu do tego portu teren uważano za zagrożo
ny, gdyż w czasie wojny Niemcy postawili tam 450 min, z których 
następnie wytrałowali tylko 435., a 15 pozostało w morza. Ponad
to na Zatoce Gdańskiej i Pomorskiej znajdowały się akweny zami
nowane minami magnetycznymi, szczególnie trudnymi do wytrałowania®

198AMW,ZPW Mar.Woj., tęcz.68/16, s®558® 
199AMW,ZPW Mar.Woj., tecz.68/9, b®1534® 
2°°AMW,Szt.Gł.Mar.Woj., tecz.9/97.



Bardzo ważnym problemem było rozminowanie paaa przybrzeżnego,, W 
1947 r. prace minerskie na Wybrzeżu prowadził Batalion Saperów Mary
narki Wojennej, rozpoczynając je od saperskiego zwiadu. Do zadań 
zwiadu należało wykrycie pól minowych, określenia typu min, rozpoz
nanie bezpiecznych przejść, wykrycie skupisk amunicji itp. Zwiad sa
perski pod dowództwem ppor. Jerzego Lewandowskiego rozpoczął pracę 
12 maja 1947 r.201 Do 15 maja przeszukano obszar 42 km2 w rejonie 

Gdańska oraz na terenie 6 zakładów pracy i 1 lotniska. Ponadto skon
trolowano 6 mostów i 30 km linii kolejowych. W rejonie Gdańska wy
kryto 36 skupisk różnego rodzaju amunicji.202 W okresie od 16 do 21 

mąja przeprowadzono zwiad w rejonie Sopot i Gdyni na obszarze 43,5 
2 

km , wykrywając pole minowe w rejonie Gdyni-Obłuża i 24 skupiska amu- 
203 nicji. W następnych dniach maja kontrolowano rejon Helu, wykrywa

jąc jedno pole minowe oraz 29 skupisk amunicji.204 Od 30 maja do 

5 czerwca zwiad prowadził poszukiwanie w rejonie Karwi i Łeby. Łącz- 
2 nie przeszukano w tych dniach 231,5 km , znajdując 14 skupisk amuni

cji. W następnych dniach, od 6 do 9 czerwca przeszukiwano rejon 
Ustki na obszarze 97,5 km2, wykrywając 7 skupisk amunicji.20 3 V/ czerw- 

2 
cu prowadzono poszukiwania w rejonie ujścia Wisły na obszarze 311 km , 
wykrywając 9 pól minowych, w tym 5 zaminowanych i 4 rozminowane, lecz 
wymagające sprawdzenia. Pola zaminowane znajdowały się w rejonie Du
żego Pleniewa, Złotowa i Y/iślinek. Ponadto w rejonie Wisłoujścia wy- 

206 kryto 138 skupisk amunicji. Zwiad zakończył swą pracę 30 czerwca 
2 

1947 r. Łącznie skontrolował on obszar o powierzchni 843,5 km" w pa
sie od Ustki do Elbląga. Podczas zwiadu skontrolowano 440 km dróg bi
tych, 451 km innych dróg, 33 fabryki, zakłady pracy i elektrownia,13 
mostów kolejowych, 57 mostów drogowych, 180 km kolei żelaznych i 3 lot 
niska. W wyniku zwiadu wykryto pięć pól zaminowanych i sześć pól roz

minowanych, lecz wymagających sprawdzenia, oraz 273 skupiska różnego 
rodzaju amunicji.

Pas wybrzeża od Szczecina do Kołobrzegu kontrolowały cztery gru
py saperów ze Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego pod ogólnym kierów- 

201 
AMW.BSMW, tęcz.35/9, s.3. 

202 Tamże, s.10-12. 
203Tamże, s.13=16. 
204Tamże, s.22. 
205Tamże, s.27. 
2O0Tamże, s.34.
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nictwem por. Białkonia. Grupy te na wyspie Wolin wykryły pięć pól 
207minowych oraz 31 skupisk amunicji. Łącznie do końca czerwca 1947 r 

grupy saperskie skontrolowały w pasie nadbrzeżnym od Szczecina do
2

Braniewa obszar o powierzchni 2314 km , w tym dwa miasta. Z obszaru 
tego usunięto w tym czasie 8 min, 33 ładunki materiałów wybuchowych, 

618 bomb lotniczych, 9174 pociski artyleryjskie* 116 min moździe
rzowych, 303 granaty ręczne, 49 granatów przeciw czołgom, 2 torpe- 

208 dy i około 1000 spłonek. Największe skupiska amunicji, do usu
nięcia której przystąpiono w następnych miesiącach 1947 r., znajdo
wały się w Międzyzdrojach /2370 min, pocisków i bomb lotniczych/ 
i w Ustce /około 5000 pocisków i min/.209

Po zakończeniu zwiadu saperskiego przystąpiono do rozminowa
nia zagrożonych rejonów i usuwania z nich amunicji. Związane z tym 
prace 52 Batalion Saperów Marynarki Wojennej wykonał w 1947 r® Jed
nocześnie w składzie batalionu zorganizowano specjalną grupę lotną, 
przeznaczoną do natychmiastowej interwencji w wypadku wykrycia min, 
pocisków lub bomb w rejonach nie skontrolowanych przez zwiad. Grupa 
ta działała SośÓ operatywnie. Np. 4 czerwca saperzy rozminowali te- 

210 ren należący do Zarządu Obwodowego Ligi Morskiej w Gdańsku,
211 14 czerwca - zniszczyli miny wykryte na terenie stoczni gdańskiej.

W tym też dniu grupa saperów oczyściła z około 3500 pocisków i min 
tereny Państwowego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego nr 1 

212w Gdansku-Wrzeszczu. Później saperzy marynarki rozminowali i ©czyś- 
, 213ciii z pocisków odcinek sygnałowy PKP w Gdyni, a następnie tereny 

214Dyrekcji Ceł w Gdyni. 19 czerwca grupa saperów oczyściła z amuni
cji i min teren na Nabrzeżu Indyjskim, należący do Związku Gospodar- 

215czego Spółdzielni RP "Społem”. ' W rejonie należącym do Warsztatów
■a ao a» cu <ac ** <■» md imjo* md «■» w md or mm mm md atu oa

207AMW,BSMW, tęcz.35/46, s.54.
208AMW,BSMW, tęcz.24/2, s.256-257®

209AMW,BSMW, tęcz.35/12, s.76« 
210m .Tamże, s.53®
211Tamże, s.56.
212Tamże, s.57®
213JTamże, s.59®
214Tamże, s.74.
215Tamże, s.77®
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Elektrotechnicznych PKP w Gdyni rozbrojono 4 miny i usunięto liczne
pociski® W sierpniu lotna grupa saperów oczyszczała teren 

217należący do Spółdzielni Mierniczej. Grupa lotna spełniała

Pleniew
więc ba

dzo ważne funkcje i w dużym stopniu przyczyniła się do zapewnienia 
bezpieczeństwa w różnych zakładach pracy®

W 1948 r. prace minerskie prowadziły tylko specjalne grupy sa- . 
perskie, wzywane w wypadku wykrycia min, niewypałów lub amunicji® 
Można więc przyjąć, że główne prace nad ostatecznym rozminowaniem 
Wybrzeża zostały zakończone w 1947 r., co miało duży wpływ na życie 
gospodarcze na Wybrzeżu®

ZAKOŃCZENIE

Ludowa Marynarka Wojenna rodziła się wraz z całą państwowością 
polską jako siła zbrojna ludu pracującego, mająca zabezpieczać jego 
interesy na odzyskanych piastowskich ziemiach nadmorskich. Powstanie 
i pierwszy okres jej rozwoju przypada na lata utrwalenia władzy lu
dowej oraz odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. W tym decydującym 
okresie marynarka wojenna odegrała doniosłą rolę, spełniają© podsta
wowe funkcje wynikające z jej ludowego charakteru.

Zalążek marynarki wojennej powstał jesienią 1944 r. w Lublinie 
w ramach ogólnych przygotowań czynionych przez władzę ludową do 
objęcia szerokiego pasa wybrzeża. Zgodnie z tymi poczynaniami 
1 Batalion Morski wiosną 1945 r. objął straż na wyzwolonym wybrze
żu, zabezpieczył mienie państwowe oraz udzielał pomocy władzom cy
wilnym w organizowaniu życia na wyzwolonych terenach nadmorskich. 
W okresie do kwietnia 1946 r. marynarka wojenna intensywnie rozbu
dowywała swe jednostki nadbrzeżne, obejmując straż na całym pasie 
wybrzeża, od Braniewa po Szczecin. Wraz z rozbudową swych oddzia
łów marynarka wojenna coraz aktywniej uczestniczyła w życiu poli
tycznym Wybrzeża, wykonując wytyczne i uchwały Polskiej Partii Ro
botniczej, przenoszone na teren wojska przez aparat polityczno-wy
chowawczy. Rozbudowa marynarki wojennej zgodna była z interesami 
narodu polskiego, sprzyjała umocnieniu niepodległości Polski i wy
wierała dodatni wpływ na utrwalenie władzy ludowej.

216Tamże, s.88.
217'Tamże, s.101.



Ludowy charakter marynarki wojennej uwidocznił się najwyraźniej 
podczas dwóch wielkich akcji politycznych, jakimi było referendum 
ludowa w 1946 r. i wybory do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 r0 
W tych dwóch ważnych bataliach politycznych marynarka wojenna wzięła 
aktywny udział, opowiadając się zdecydowanie za władzą ludową i re© 
alizując wytyczne PPR. Zadania marynarzy polegały na udaremnieniu 
podstępnego zamachu podziemia na swobodę i prawa obywateli do głoso
wania, prowadzeniu pracy propagandowo-agitacyjnej i poparciu władzy 
ludowej swoimi głosami na równi ze wszystkimi obywatelami kraju. 
Wszystkie te trzy funkcje spełniały ważną rolę, jednak w praktycz
nej działalności na czołowe miejsce wśród nich wysunęła się praca 
propagandowo-agitacyjna. Marynarz, podoficer i oficer jako agita
torzy władzy ludowej odwiedzali ludzi pracy® szli do nich ze sło
wami prawdy, z ideą Polski Ludowej wysuwaną przez Polską Partię - 
Robotniczą. Przekonywanie o słuszności polityki władzy ludowej było 
orężem, który przyczynił się do zwycięskiego rozprąwienia się z re
akcją polską i olbrzymiego poparcia programów wysuwanych przez blok 
Stronnictw Demokratycznych z PPR na czele.

W latach 1947-48 marynarka wojenna, w związku z zaostrzeniem 
sytuacji politycznej przez imperialistyczne państwa zachodnie, 
główny nacisk położyła na umocnienie obronności wybrzeża. W zaist
niałej sytuacji umocnienie obronności stało się sprawą najważniej
szą i odpowiadało interesom narodu pragnącego spokojnej, twórczej 
pracy nad odbudową kraju. Jednocześnie z tym marynarka wojenna 
nadal uczestniczyła w życiu politycznym Wybrzeża oraz w odbudo
wie gospodarki morskiej.

Lata 1944-1948 wykazałyv że marynarka wojenna wywodzi się z lu
du i jest z nim ściśle związana. Zadania swe wykonywała w interesach 
narodu i na tym polega ich postępowy charakter.



'KMDR PPORW MGR CZESŁAW KUCZYŃSKI

NIEKTÓRE PROBLEMY PRACY ZARZĄDU POLITYCZNEGO 

MARYNARKI WOJENNEJ W LATACH 1945 = 1946

W dwa miesiące po zakończeniu wojny powołana została oficjalnie do 
życia ludowa Marynarka Wojenna, choć zalążek jej powstał już jesienią 
1944 r. na wyzwolonej ziemi lubelskiej. Powstająca marynarka zasadniczo 
różniła się od marynarki przedwojennej nie tylko organizacją, zadania
mi, ale i charakterem. Nowy charakter wynikał z podstaw ustrojowych lu
dowego państwa, któremu miała ona służyć. Siły zbrojne, podobnie jak i 
wszystkie organa władzy i administracji, stanęły w Polsce Ludowej na 
straży interesów ludu pracującego. Korpus oficerski, podoficerski jak i 
stan osobowy marynarzy po wyzwoleniu w poważnym procencie wywodził się 
z robotników i chłopów.

ROLA APARATU POLITYCZNEGO W MARYNARCE WOJENNEJ

V/ nowej marynarce wojennej poważna rola przypadła aparatowi poli
tycznemu. "Korpus oficerów politycznych - mówił w listopadzie 1944 r, 
Władysław Gomułka - jest ideologiczną duszą Wojska l’olskiego» Demokra
cja nie może bowiem budować wojska w ogóle, lecz buduje wojsko określon 
wojsko demokratyczne. Tylko takie wojsko jest najlepsze w boju z wrogie: 
zewnętrznym, jak też stanowi oporę dla 1’olski demokratycznej. Znaczenie 
korpusu oficerów polityczno-wychowawczych jest szczególnie doniosłe w 

obecnym okresie montowania i rozbudowy Wojska dolskiego. Bez oficerów 
polityczno-wychowawczych nie można by wprost pomyśleć o budowaniu wojs-

1 
ka oddanego wiernie sprawie demokracji".

Główną instytucją kierującą w marynarce wojennej pracą polityczno- 
wychowawczą był Zarząd j^olityczno-Wychowawczy. Oficjalnie został on pow 

łany do .życia razem z Dowództwem 1 Sztabem (Słownym Marynarki Wojennej

Cyt. wg. I. B 1 u m a, Z dziejów Wojska Polskiego w latach 1945= 
1948. Warszawa 1960, s0 152,.
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rozkazem organizacyjnym Naczelnego Dowodcy Wojska eolskiego z dnia 7 

lipca 1945*., lecz faktycznie działalność rozpoczął juz wczesmej8 Za
rząd Polityczno-Wychowawczy Mar.Woj# podlegał bezpośrednio Głównemu Za
rządowi Polityczno-Wychowawczemu WP, którego szef był członkiem Komitetu 

Centralnego Polskiej Partii Robotniczej.

Przed powstającą marynarką wojenną stały wówczas doniosłe zadania# 
Jednym z nich ... była praca organizacyjna nad tworzeniem nowych 

jednostek nadbrzeżnych i morskich® Zaminowane Wybrzeże, porty i szlaki 
komunikacyjne wymagały od marynarzy wiele poświęcenia i wytężonej pra
cy. Z drugiej strony nowo powstające jednostki marynarki wojennej, po
dobnie jak i całe wojsko, rozpoczynały po wojnie pokojowy okres szkole
nia. W związku z tym Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego stawiało więk
sze wymagania w dziedzinie wyszkolenia i dyscypliny® Rozkaz Naczelnego 
Dowódcy WP dotyczący wyszkolenia na rok 1945/46 kładł główny nacisk na 
wyszkolenie liniowe, wychowanie i podniesienie dyscypliny. "Wojna się 
skończyła - mówił między innymi rozkaz - i z tą chwilą Wojsko Polskie 
weszło w okres pracy pokojowej, która winna być poświęcona na doskona
lenie zdobytych doświadczeń wojennych. Całą odpowiedzialność i szko
lenie wszystkich broni i całego korpusu oficerskiego winno przenikać 
dążenie do opanowania tych doświadczeń. UCzyć się i jeszcze raz uczyć 

3 
się - oto zadania wszystkich wojskowych na najbliższy okres czasu". 
W wykonaniu wszystkich tych zadań poważną rolę mieli odegrać i faktycz

nie odegrali oficerowie polityczni marynarki.

Poważnym zadaniem aparatu politycznego było kształtowanie i umac
nianie ludowego oblicza korpusu oficerskiego, podoficerskiego i mary

narzy o Oficerowie polityczni byli wychowawcami ,"inżynierami* marynarskich 
dusz, kształtowali poglądy polityczne i ideologiczne stanu osobowego

O
Naczelny Dowódca WP rozkazem organizacyjnym nr 163 sformował poza 
Dowództwem Mar.Woj. Sztab Główny Mar.'Joj. , Oddział Inżynieryjny, Za
rząd Polityczno-Wychowawczy, Redakcję Czasopisma Mar.Woj., Dom Maryna
rza, Główny Port Mar.Woj. w Gdyni, Składnicę Głównego Rortu, Warszta
ty Naprawcze Głównego Portu .1 Warsztaty Remontowo-Samochodowe Główne
go Portu. Rozkaz ten określał datę powstania tych jednostek i insty
tucji z dniem 30 lipca 1945 r. AMW, Żarz.Polit.Mar«Y/oj. 67/1
s . 85©

9 AMW, ZP Mar.Woj. tęcz. 67/3, s. 79*



jednostek. Na zajęciach programowych, gawędach, w rozmowach indywidual
nych wyjaśniali politykę PPR i Rządu Jedności Narodowej, przekonywali o 
jej słuszności. Szczególnie ważna była praca aparatu politycznego wśród 
korpusu oficerskiego* Choć ogólnie korpus ten miał ludowy charakter, w 

wielu jednak wypadkach był zróżnicowany pod względem swych poglądów poi: 
tycznych i ideologicznych.4 Zróżnicowanie to uwidaczniało się szczegól

nie wyraźnie wśród oficerów marynarki wojennej* W okresie powojennym ni 
mieliśmy specjalistów morskich wyszkolonych w oficerskich szkołach ludo
wego wojska* Do jednostek i na okręty przybył© wielu oficerów wprost z 
obozów jenieckich oraz z Anglii. Większość z nich posiadała odmienne po
glądy na przyszłość Polski powojennej, niektórzy nie uznawali platformy 
politycznej Bloku Demokratycznego, a dlalwielu była ona niezrozumiała* 
Byli również 1 tacy, którzy s żałym zapałem i poświęceniem włączyli się 

w nurt pokojowej, twórczej pracy i służby na morzu dla dobra Polski Lu
dowej* Sytuacja ta wymagała systematycznej i operatywnej pracy aparatu 
polityozno-wychowawczogo, będącego rzecznikiem polskiej demokracji*

Praca z ludźmi miała wówczas szczególnie duże znaczenie* W pierw
szych latach po wyzwoleniu reakcja z Polskim Stronnictwem Ludowym na 
czele toczyła zaciętą walkę o władzę, prowadząc ją na różnych płaszczy# 
nach* W kraju grasowało tysiące band, które s bronią w ręku napadały na 
działaczy partyjnych, przeszkadzały w pokojowej, twórczej pracy* Reakcji 
za wszelką cenę dążyła do pozyskania armii* Walka © władzę była w tym 
okresie walką o pozyskanie wojska. K więc wojsko, jego poparcie dla de
mokracji ludowej odgrywało niepoślednią rolę. "Budować Polskę demokra
tyczną - powiedział tow. Władysław Gomułka na krajowej konferencji PPR 
w listopadzie 1944 r. w Lublinie - oznacza w pierwszym rzędzie budować 
armię demokratyczną* Zagadnienie to stoi tak? bez demokratycznej armii, 

w 5 
bez demokratycznego korpusu oficerskiego nie ma demokratycznej Polski* 
Głównym celem pracy polityczno-wychowawoz®j w wojsku i w marynarce było 
jednoczenie wojska z obozem demokracji, popularyzowanie jej osiągnięć* 
Oficerowie polityczni wyjaśniali politykę bloku stronnictw demokratycz
nych, zapoznawali marynarzy z osiągnięciami w odbudowie kraju, wyrabia
jąc jednocześnie aktywną postawę w stosunku do wrogich wystąpień reak
cyjnych band i mikołajozykowsklego PSL0 Ofiarna praca polityczno-wycho- 
wawcza dała pozytywne rezultaty. Podczas dwóah wielkich batalii polityo 
nyoh - referendum ludowego i akcji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego - 
stan osobowy marynarki udzielił zdecydowanego poparcia blokowi partii

I. B 1 u m, o«c*, s* 155 
5

Tamże, s* 153*
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i stronnictw demokratycznych© Setki marynarzy# podoficerów i oficerów# 

w pełni przekonanych o słuszności sprawy# z całym poświęceniem wzięło 
czynny udział w akcji referendaln«j i wyborczsj©

ORGANIZACJA ZARZĄDU POLITYCZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ

Wykonani® poważnych zadań* jaki® stanęły przed aparatem politycznym 
marynarki wojennej# wymagało sprężystej organizacji i doświadczonej 
obsady personalneje Oba t® wjnnagania spełniano stopniowo# w miarę utrwa
lania się władzy ludowejo

Zarząd Polityczn^-Wychowawczy Marynarki Wojennej zaczął powstawać 
w połowie kwietnia 1945 r© Głównym jego organizatorem i kierownikiem 
był skierowany na stanowisko zastępcy dowódcy marynarki wojennej komandor 
Józef Urbanowicz# oficer znający „sf M sprawach morskich i doświadczony 
pracownik politycznyo W kwietniu i maju 1945®® powstały pierwsze oddział 
ły ZPW© Szefem zarządu został bo zastępca dowódcy I Brygady Pancernej 
im© Bohaterów Westerplatte płk© Adam Bromberg© Zastępcą szefa ZPW był 
poro Marian Wojak# Oddziałem Organizacyjnym kierował por© Bolesław Bar- 
dyńskij Oddziałem Propagandy por© Jan Pączek# a Wydziałem Personalnym 
por© Michał Łucz»czko© Przy zarządzie powstał także Dom Marynarza i 
WydawnictwoMarynarki Wojennej© Obsada personalna Wydziałów była nielicz
na© W sierpniu 1945 nr© w całej marynarce wojennej było tylko 42 ofice
rów i 12 podoficerów politycznych© Wprawdzie GZPW WP systematycznie kie
rował do marynarki nowych oficerów politycznych# lecz zapotrzebowanie 
na nich stal® wzrastało w miarę tworzenia nowych jednostek nadbrzeżnych 

i morskich© Jesionią 1945 r© przybyła do marynarki grupa oficerów poli
tycznych# w której byli między innymi por. Sulimowicz# ppor. Tauzowski* 

ppor© Majchrzak* chor© Maohoń# ©hor© Smyczek i chor. Kaczmarek© Wiosną 
1946 r© przybyła nowa grupa# leoz w lipcu i sierpniu 1946 r© w jednost
kach marynarki brakowało dwudziestu zastępców dowódców kompanii i rów
norzędnych oras dziesięciu zastępców dowódców okrętów©$ We wrześniu 

1946 r© stan ton się poprawił* mimo to nadal nie wszystkie stanowiska 
etatowo były obsadzono© Na stan etatowy 144 oficerów politycznych* 
stan faktyczny wynosił 87© Stosunkowo najlepiej wyglądała sytuacja w 

$ AMW, ZPW Mar©Wojo, toos. 67/11* s© 196-199* sprawozdanie personalno
ZPW za okres od 9.07© do 7©08©1946 r©
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października® Na stan etatowy 142 ©fioerów obsadzono 112 stanowisko 
Oficerowie ©i dobrze już wtedy byli przygotowani politycznie® ogólnie 
i wojskowo® Na 112 oficerów 22 posiadał© wykształcenie wyższe® 58 
średnie i 32 niepełne średnie® 91 oficerów ukończył© Centralną Szkołę 
Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Łodzi® a 2 miał© wyższe wykształce
nie polityczne® Stu spośród ©fioerów posiadał© średni© wykształceni® 

7 wojskowe®

Wraz s napływem nowych oficerów politycznych zachodziły zmiany na 
kierowniczych stanowiskach ZPW® Szef®® ZPW został taadr ppor® Józef 
Łebiedź, Oddziałem Propagandy kierował kpt® Czesław Witczak® por® Ma
rian Wojak piastował stanowisko zastępy szefa ZPW i był jednocześni® 
szefem Oddziału Organizacyjnego® Wydziałem Personalnym kierował kpt® 

R Hryoyszyn® W jednostkach marynarki wojennej na kierowniczych stano
wiskach jesienią 1946 r0 pracowali? kpt0 Bohdan Kosiński jak© zastępca 
dowódcy Kadry MareWojo® kpt® Michał, leniał = zastępca komendanta Szko
ły Specjalistów Morskich® kpt® Władysław Dziadek - sastępoa komendanta 
Oficerskiej Szkoły Mar9Woj®® kmdr ppor® Leoniś. JBiadyk - zastępca do
wódcy Dywizjonu Okrętów Podwodnych® kpt® Bohdan Wielowiejs.ki « zastęp- 
ca dowódcy Flotylli Trawlerów® por® Andrzej Kwiatkowski - zastępca 
dowódcy Dywizjonu Śoigaczy® ppor® Zdzisław Gawron - zastępca dowódcy 

jednostki Kutrów Torpedowych® kpt® Stanisław Rakoczy - zastępca dowód
cy Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego.® kpt® Henryk Malinowski -. zas
tępca komendanta Szpitala .Mar®W@j® 0 ppor® Bolesław Machoń - zastępca 
kapitana Portu Wojennego Świnoujście®?^

Warunki pracy politycznej w marynarce wojennej w pierwszych latach 
po wyzwoleniu były trudne® Z jednej strony ^wstawały'jednostki i insty
tucje marynarki, a więc był to okres wytężonej roboty organizacyjnej® 

z drugiej zaś aparat polityczny musiał walczyć jednocześni® na wielu 
frontach® Zapobiegał przenikaniem do j@dnost<8g i na ©kręty wrogich
<■»«BcaMSMD4mmMZ0«m<» <**«»«* * <b>«»«o«bcb4»«&cs»cs>cs»«> cuma a»<®a«
7 Tamże® «® 324® I® B 1 u m podaj®® że stan etatowy oficerów polityce^ 

no-wychowawczyoh wynosił w 1946 r® 112® a stan faktyczny 102® Por® 
I® BIwd.® ©®©o® s® 160®

O V
AMW, ZPW Mar®Woj® tęcz® 67/11® So 26$® Kmdr ppor® J® Lebiedź objął 
obowiązki szefa ZPW MW w połowie lutego 1946 r®8 a por® Wojak już 
od 14oVIII®1946 r® pełnił obowiązki szefa Oddziału Organizacyjnego, 
choć był na stanowisku inspektora., 

Q
Rozkazem organizacyjnym Sztabu Generalnego MON Nr 159XOrg® z dnia 
4®06®1947 r® zmieniona została nazwa Flotylli Trawlerów na Flotyllę 
Trałowców®

1°AMW, ZPW Mar®Woj® tęcz® 67/11® «o 264o
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nastrojów, pracował nad ideologiezaym wychowaniem marynarzy, podoficerów 
i ©fi©erów, walczył © ludowy charakter marynarki, zapobiegał próbom z® 
strony reakcji rozsadzania jej od wewnątrz, wreszcie musiał odpierać ata
ki aa własne szeregi© Ponadto służba i praca polityczno-wychowawcza w 
jednostkach marynarki, szczególni® na okrętach miała specyficzny charak
ter, wymagała szczególni® dobrego przygotowani® politycznego ©raz ogólne# 
go, dużej samodzielności i iifcjatywy© Problemy te widziało i doceniał© 
ówczesne kierownictwo GZP WP, skierowują® do marynarki stosunkowo dobrze 
przygotowanych, ludzi© Wykazuje t© np© porównani® poziomu wykształcenia 
ogólnego oficerów politycznych w marynarce w stoswateu do średniego po
ziomu w ©ałym Wojsku Polskim© 60% oficerów politycznych w wojsku miał© 
wykształcenie podstawowe, 33% średni® i 7% wyższ®0^ podczas gdy w mary

narce wojennej tylko ©koło 28% oficerów politycznych ni® posiadał© peł
nego wykształcenia średniego, 58% sslał© pełne wykształceni® średnie 1 
około 20% wykształceni® wyższe©

0 tym, ż® do pracy w marynarce wojennej przysyłano lepiej przygoto
wanych oficerów politycznych, świadczy również inny przykład, W końcu 
1945 r© skierowano do niej 44 oficerów, po pewnym czasie 11 z nich uzna- 

12 no sa słabo przygotowanych i oddelegowano z powrotem d© GZPW WP©

DZIAŁALNOŚĆ PRACOY/NIKOW ■ POLITYCZNYCH W JEDNOSTKACH
MARYNARKI WOJENNEJ

.Głównym kierunkiem działalności aparatu politycznego była praca po
lityczna wśród marynarzy, podoficerów i oficerów© Podstawową formą w 
pracy był© programowe szkoleni® polityczne® Regulował je rozkaz Naczel
nego Dowódcy Wojska Polskiego nr 175 z dnia 7 sierpni,® 1945 r0 Rozkaz 
traktował szkolenie polityczno-wychowawcze jako część całego programu 
szkolenia ©gólnowojskoweg© i odpowiedzialnością za ni® obarczał dowódców 
na równi z zastępcami do spraw polityczno-wychowawczych© Organizatorem 

szkolenia politycznego w jednostkach był aparat polityczny© Program 

szkoleniowy ustalał GZPW WP©

I« BlUffl, Oo6e,S© 160© 
1 p AMW, ZPW Mar©Woj®, tęcz© 67/15, so 43.
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Pogadanki z marynarzami odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie 
godziny, we wtorki i w piątki w godzinach rannych*^ Dla podoficerów 

zawodowych i oficerów zajęcia polityczne prowadzono oddzielnie* Oficer 
ka Szkoła Mar.Woj* miała specjalny program szkolenia* Na szczeblu jedn 
ki lub zespołu okrętów organizowano instruktaże dla kierowników grup 
szkolenia politycznego* Prowadzili je lektorzy bądź zastępcy dowódców 
jednostek* Poza tym organizowano codziennie rano piętnastominutowe 
informacje prasowe* Wieczorami odbywały się 30«minutowe gawędy na różn 
aktualno tematy* Wspomniany rozkaz nakazywał je przeprowadzać Codzien
nie, lecz w praktyce trudno to był© zrealizować* Tematykę gawęd oprać© 
wywały instancjo nadrzędne oraz zastępcy dowódców jednostek*

W 1945 r* program szkolenia politycznego nie był w pełni realizowa 
ny, pogadanki odbywały się nieregularnie* Na zajęciach nie zawsze za
pewniano pełną frekwencję, przygotowanie się wykładowców oraz przebieg 
zaję.ć pozostawiały wiele do życzenia. Przyczyną tego były przede wszy 
kim trudności organizacyjne, brak personelu dc szkolenia oraz do kont: 
li. Na przykład, w największej jednostce marynarki - Szkolnym Puł>u Mi 
Woj* stany w pododdziałach ze względu na częste reorganizacje ciągle 
się zmieniały i były bardzo niskie* Bywało, że pododdziały niekiedy 1: 
ożyły po 40 marynarzy* A musiały on® pełnić służby® warty, wykonywać 
przeróżne prace gospodarcze, tak ż® praktycznie szkolenie było prawie 
niemożliwe. Program szkolenia politycznego za ostatnie miesiące 1945 
zrealizowano tam w minimalnym stopniu*4 Podobnie sytuacja wyglądała 

innych jednostkach, znajdujących się w trakcie organizacji*

Duży naci sk położono na podniesienie poziomu wyszkolenia politycz 
nego w następnym roku* W tej sprawie ukazał się specjalny rozkaz Naoz 
nego Dowódcy WP oraz wytyczne szefa GZPW* Omawiały on® szczegółowo za 
sady organizacyjne szkolenia politycznego* Nowy rok szkolny zaczął si 
1 grudnia 1945 r* i trwał do późnej jesieni 1946 r. W nowym roku szko 
nym nastąpiły zmiany w składzie osobowym marynarki* ■ćzeaąą wiosną 19 
wcielono 700 nowych marynarzy rocznika 1925*Stan upartyjnienia i 
przynależności do organizacji młodzieżowych tego rocznika był stosunk

AMW, ZPW Mar.Woj., tęcz. 67/15» s0 156-157*
14 AMW, ZPW Mar.Woj., tęcz. 67/11, s* 19.
19 AMW, ZPW Mar.Woj., tęcz* 67/12, s. 146*
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niski. Na 700 poborowych do PPR należało 35» do PPS 18 i SL 3* do ZMW 
40* OŁITUR 24 i ZMW Wici 12®18 Niemniej aparat polityczno-wychowawczy 

miał w pewnym sensie ułatwioną pracę© Marynarka cieszyła się dużą popu
larnością wśród młodzieży przedpoborowej. Spośród 700 powołanych ponad 
43 procent było ochotnikami© Dlatego też większość wcielonych przejawia
ła dużą chęć do służby i szkolenia, a służbę w marynarce traktowała poważ
nie. Z takimi łatwiej było pracować© Został dla nich opracowany specjal
ny program zajęć politycznych* uwzględniający 6-tygodniowy okres unitar
nego szkolenia© Odmienność tego programu polegała na zwiększeniu ilości 
zajęp w tygodniu do 6 godzin ©raz na przystosowaniu treści szkolenia 
do potrzeb młodych marynarzy©

Ogólny program szkoleniowy na rok 1945/46 przewidywał 68 godzin za
jęć© W rozbiciu na poszczególne cykl® tematyczne przedstawiał się nastę
pująco? wychowanie wojskowe =14 godzin# historia Polski =15 godzin# 
polityka przedwrześniowej Polski w latach 1914-1939 - 6 godzin# walka 
narodu polskiego z okupantem = 10 godzin# budowa odrodzonego państwa 
polskiego - 12 godzin# zagadnienie społeczne - 2 godziny# tematy o 
Związku Radzieckim - 5 godzin# aktualne zagadnienia polityki międzynar©= 

17 dowej = 4 godziny©

Program szkoleniowy realizowany był w zasadzie systematycznie# bez 
większych opóźnień* poprawiła się również frekwencja na zajęciach poli
tycznych© Poziom pogadanek# stopień przygotowania się do nich kierowni
ków grup i opanowanie materiału przez marynarzy w poszczególnych jed
nostkach były różne© Np© w SSM podczas egzaminów w marcu 1946 r© na 374 
marynarzy 136# czyli 36,3% ©trzymał© ©ceny bardzo dobre, 138 /36#8%/ 
zdało dobrze, 89 /23#8%^ dostateczni® i niedostatecznie 11 /3#1S/O 
Na Węźle Łączności* gdzie warunki szkoleniowe były trudniejsze, mary- 

W narze opanowali program tylko w 50 procentach©

W nowym roku szkolnym przyjęto zasadę systematycznego instruowania 
wykładowców© Instruktaż® odbywały się przeważnie w soboty przed południem©
C9G=>cx>OSJCO«l«KtOM b KII-*1 imniT^rn JiCTCTC-iLrir-r-yTy-innr-Ti—1

16 AMW, ZPWMar.Woj©, tęcz© 67/14# a© 167 = 193© 

17 AMW, ZPW Mar.Woj©, tęcz® 67/12# s© 32© Jak wynika z rozkazu dowódcy 
Mar.Woj© dotyczącego wyszkolenia na rok 1946# w marynarce realizowano 
również w ramach szkolenia politycznego marynarzy i podoficerów cykl® 
tematyczne poświęcone zagadnieniom morskim# z geografii oraz przyro
doznawstwa i techniki© Por© tęcz© 67/3# a© 76-77©

18 AMW, ZPW Mar.Woj©, tęcz© 67/11# s© 84o
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Zastępcy dowódców jednostek, jak i dowódcy ora® instruktorzy ZPW Mar® 
Woj® częściej kontrolowali zajęcia, przyczyniając się do usunięcia wie® 
lu niedociągnięć w pracy dydaktycznej®

Szkolenie programowe z oficerami odbywał© się 4 rasy w miesiącu p© 
dwie godziny® Często organizowano odczyty na różne aktualne tematy® 
Poza tym w każdą sobotę odbywały się przeglądy prasowe, na których oma® 
wian© wydarzenia polityczne w kraju i na świeci® z minionego tygodnia®. 
Zajęcia programowe organizowano oddzielni® dla oficerów liniowych i 
innych służb, a osobno dla oficerów politycznych® Oficerowi® politycz® 
ni mieli przeważnie raz w miesiącu dwudniowe seminaria na róża® tematy 
aktualne, z historii, ekonomii, bądź na tematy ideologiczne, metodyki 
pracy politycznej itp® Dwudniowe zajęcia składały się zazwyczaj z 
seminarium na określony temat, pracy samokształceniowej i zajęć linio® 
wych® Od grudnia 1946 roku, zgodni® z zarządzeniem dowódcy ®aroW©j®, 
wygłaszano w każdy czwartek odczyty dla oficerów, poświęcone przeważ® 
nie aktualnym wydarzeniom politycznym® Celem ich było m®in® przygotować 

nie kadry do zbliżających się wyborów® Brak prelegentów nastręcz®! duże 

trudności w organizowaniu pracy lektorskiej w jednostkach® Częstymi pre 
1agentami na odczytach w garnizonie gdyńskim byli wię©8 komandor J® Urb 
nowie®, kmdr ppor® Lebiedź, g® bryg® J® Zarzycki z GZPW i inni®

Szkolenie oficerów politycznych zwiększało zasób ich wiedzy wojsk© 
wej i politycznej, kształtowało ich poglądy, a ponadto przyczyniał© się 
do uogólnienia doświadczeń i poprawienia stylu pracy® T© ostatni® zagad. 
nieni® było stało troską ZPW Mar.WOjo ^o.oKasz oficer, świadomy demokri 
ta, wyrosły z ludu, związany z narodem => mówił w listopadzie 1945 r® 
gen.Marian Spychalski - winien ni® deklamować, ni® ©pisywać życia, al® 
burzyć zło w tym życiu i budować nowe, dobre® Trzeba skoriczyś s ©pia®m 
i jękiem, trzeba rozwiązywać zagadnienia-, łamać opór, pokonywać trudno;

19ci*o Sprawom metodyki pracy politycznej poświęcono w marynarce wiele 
narad, dyskusji, szkoleń® Usprawniono kontrolę pracy politycznej® Główj 
zadanie kontrolującego polegał© nie tylk© na znalezieniu błędów i nied< 
ciągnięć, ale na pomocy w ich usunięciu, doradzeniu i nauczeniu®

W 1946 roku główny nacisk kładziono na udoskonalenie pracy polityci 
n®j na najniższym szczeblu, to znaczy w kampanii, na ©kręcie® Do pracy 
politycznej angażowano coraz częściej i coraz więcej oficerów liniowych
OOO oa «■> OB> CD <3O«K> GD GS GS OD «9 « G=> c=ł «K> «9 na U= ua A£> <K> <=> CS

Cyt® wg, I® B 1 u m a, o.c®, s® 309®19
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Proc®® angażowania oficerów liniowych do zajęć politycznych przyspiesz©- 
_ 20

ny sostał rozkazem Naczelnego Dowódcy w listopadzie 1946 r, Jednak 
niektórzy dowódcy, wychowani w amii przedwrześniowej, ni® widzieli po
trzeby prowadzenia tej pracy, ni® doceniali jej znaczenia, uważali ją 
8® zbędną lub też obawiali się, ż® utrudni im ona wykonywanie zadań do- 

21wódczyoh, Stanowisk© taki® trzeb® był© zwalczać, przekonywać ni® tyl
ko © niewłaściwości tych poglądów, ale i © szkodliwości dla umacniania 
siły i gotowości bojowej wojska®

Uzupełnieniem prasy szkoleniowej g marynarzymi była działalność 
kulturalno-oświatowa, Organizowano ją w niedziel® i święta ©ras w go
dzinach wolnych od zajęć, przewatel® wieczorami, W założeniach teoretycz
nych praca ta miała być ciekawa i atrakcyjna, miała dać marynarzom ©d- 
prężenie po całodziennej pracy, służbie i szkoleniu, W praktyce różnie 
to wyglądał©. Najczęściej ograniczał® się ©na d© robienia gazetek ścien
nych, zbiorowego śpiewania piosenek wojskowych, w leci® starań© się 
organizować w pododdziałach i jednostkach różnego rodzaju rozgrywki 
sportowe,

Z oficerami w ramach praey kulturalno-oświatowej organizowano odczy
ty, kursy języków @b@y©h, stwarzano możliwości uzupełniania wykształce
nia, Często też odbywały się różnego rodzaju imprezy artystyczne, 

<y
W praey kulturalno-oświatowej poważną rolę spełniał Dom Marynarki 

Wojennej, Powołany d© życia rozkazem Naczelnego Dowódcy WP s dnia 7 lip
ca 1945 r, działalność swą rozpoczął już w sierpniu tegoż rota, W miesią© 
później miał już d©ść dobrą obsadę personalną'.-, liczącą 15 oficerów i 18 
podoficerów oraz orkiestrę złożoną z 43 osób. Dom Mar,Woj, był wojskowym 
©środkiem kulturalno-oświatowy®, udostępnionym całemu społeczeństwu. 
Kierownictw© jeg© stawiał© sobie trzy główne zadania? propagowani® 
p.tr-ir-^Tr-y-^rm-y —>cnrr>, iina.-łcacriaoc-ł ~i aocaca
20 Rozkaz, Naczelnego Dowództwa WP nr 259 s dn, 22,XIO1946 r0 stwierdzał, 

że oficerowi® liniowi dojrzeli polityczni,® i umieją samodzielni,® pro
wadzić pracę polityczno-wychowawczą z żołnierzami, W związku z tym 
nastąpiła reorganizacja aparatu p©l-wych,, polegająca na zniesieniu 
stanowisk zastępców dowódców kompanii i równorzędnych, a wprowadze
niu stanowisk zastępców dowódców batalionów* 

21 M.in. komendant 3SM wysłał pismo d© szefa ZPW kmdr,ppor, J, Lebiedzia, 
proponując mu, aby zwrócił się d© szef® GZPW z prośbą o spowodowani® 
zmiany rozkazu zobowiązującego oficerów liniowych do pracy politycz- 
no-wychowawczej* Motywował to tym, ż® oficerowi® liniowi i morscy 
przez angażowanie się do pracy politycznej zaniedbują się \V swojej 
służbie dowódczej. Podobnfiepoglądy wyrażali niektórzy oficerowi® s 
trałowców. AMW, ZPW Mar.Woj., tęcz® 67/l5» s0 92 ©raz tęcz. 67/1, 
s. 57 s 
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polityki PPR i Rządu Jedności Narodowej# zbliżanie ludowej marynarki 

wojennej do społeczeństwa oraz danie marynarzom# kadrze i jej rodzinom# 
a także społeczeństwu godziwej rozrywki©

Kierownictwu Domu Mar® Woj© w dużym stopniu udało się zrealizować 
te ważne zadania© Świadczą o tym choćby następująca cyfry? w sierpniu 
1945 roku w imprezach organizowanych przez Dom Mar.Woj© wzięło udział 
7$50 osób* a w październiku 1946 roku ta sama instytucja sprzedała 
17841 biletów do kina i teatru® Dom Mar.Woj© organizował koncerty# wy
stępy artystyczne# odczyty# wieczorki muzyczne i taneczne# akademie 
i wieczornice z okazji rocznic i świąt państwowych® Szczególnie dużą 
rolę odegrał w okresie referendum i akcji wyborczej do Sejmu# zacieś
niając więzy między marynarką a społeczeństwem® Wart© dodać# że na 
terenie Gdyni był on najpoważniejszym ośrodkiem kulturalno-rozrywkowym0

Ważnym zagadnieniem w pracy aparatu politycznego w marynarce była 
troska o podniesienie poziomu dyscypliny i karności na okrętach, i w 
oddziałach® Oficerowie polityczni zaszczepiali nowe cechy i zasady 
dyscypliny wojskowej# właściwe tylko armii nowego typu© Nowa dyscypli
na wprowadzana w jednostkach opierała się nie na strachu# lecz na prze
konaniu o potrzebie sumiennej służby© Praca w tej dziedzinie była nad
zwyczaj trudna i nie mogła od razu dać rezultatów® Morpus oficerów 
liniowych oraz podoficerów zawodowych składał się w dużym procencie 
z ludzi wychowanych w armii przedwrześniowej» a więc ci bezpośredni 
wychowawcy marynarzy a4<li niejednokrotnie pogląd zupełnie inny# obcy 
ludowemu wojsku na dyscyplinę© Niemniej dyscyplina w marynarce w mia
rę upływu czasu poprawiała się© Jak wynika ze sprawozdali komendanta 
garnizonu gdyńskiego z miesiąca na miesiąc zmniejszała się ilość wy
kroczeń dyscyplinarnych, szczególnie poważniejszych© Najwyraźniej dało 
się to zaobserwować w kwietniu 1946 roku© W tym miesiącu ilość wykro
czeń dyscyplinarnych w stosunku do poprzedniego miesiąca zmalała o 
60%. W lipcu 1946 roku na 600 wydanych przepustek w ciągu jednej 
niedzieli tylko 17 osób spóźniło się do koszar i na okręty do 3 go
dzin. Aparat polityczny w jednostkach systematycznie prowadził pracę

2® AMW# ZPW Mar©Woj® # tęcz® nr 61/1# s© 50. Garnizon gdyński był _ - 
w owym czasie jednym z największych garnizonów w Mar#Woj® Stacjono
wało w nim wtedy dziesięć podstawowych jednostek® A więc sprawozda
nia o stanie dyscypliny komendanta garnizonu gdyńskiego dają przy
bliżony obraz stanu dyscypliny w marynarce©



profilaktyczną© Bardzo poważną rolę w wychowywaniu marynarzy odegrały 
sądy koleżeńskie© Na okrętach i w jednostkach nadbrzeżnych działały one 
bardzo aktywnie© Sądy koleżeński® rozpatrywały poważny procent wykroczeń 
dyscyplinarnych© Gorzej natomiast pracowały Oficerskie Sądy Honorowe, na 
co zwracał uwagę aparatu politycznego w Mar©Woj© GZPW w styczniu 1946 r©

Wiele uwagi w swej pracy ZPW Mar©Woj© poświęcił zapewnieniu odpowied
nich warunków bytowych kadrze i marynarzom© Zadani® to w pierwszych latach, 
po wojnie był© nadzwyczaj trudne© W tej sprawi® ukazał się nawet specjal
ny rozkaz Naczelnego Dowódcy WP, a szef GZPW w swoim zarządzeniu pisał, 
że ”©©© miernikiem wartości oficera polityczno^wychowawozego i jego pra- 

23 cy w jednostce są warunki materialne, w jakich znajduje się jego żołnierz^ 
Położono duży nacisk na podniesieni® gospodarności w jednostkach, na wzmo
żeni® kontroli aparatu kwatermistrzowskiego© Konieczność tego podkreślił 
w swym przemówieniu gen.dyw© Marian Spychalski na odprawi® wyższych ofi
cerów polo-wyeh© WP w dniu 30oXI©1945 r© *©©© Trzeba być w jednostce 
współgospodarzem i rozumieć - mówił między innymi - ż® sprawy gospodarcze 
są ważne© Ni© bardziej nie boli żołnierza niżąsprawy gospodarcze© Reakoja 
rozisnie to nieraz lepiej niż my, docenia ważność aparatu gospodarczego  ̂
przenika do niego i szkodzi mu© Żołnierz otrzymuje normę dzienną większą 
nil robotnik, większą niż pracownik umysłowy© Obowiązkiem naszym, ofice
rów polo-wych© jest dbanie o to, by wszystko dotarło do żołnierza© Nale~ 
ży przeprowadzać nieustanną kontrolę, przejawiać inicjatywę w tym kierun
ku” © 24

Aparat polityczno-wychowawczy w jednostkach i na ©krętach już w 1945 r© 
zwracał baczniejszą uwagę na sprawy gospodarcze© Oficerowi® polityczni 
systematyczni® prowadzili kontrolę w kuchniach i stołówkach żołnierskich, 
prowadzono pracę polityczną z personelem kwatermistrzowskim© Często ofi
cerowie polityczni ingerowali w sprawy gospodarcze, występowali z różnymi 
wnioskami i propozycjami do dowódców w celu usprawnienia działalności 
gospodarczej i polepszenia warunków bytowych©

wPod naciskiem ZPW - pisał w swoim sprawozdaniu szef ZPW w lutym 1946 r© 
« nastąpiło szereg zmian w kwatermistrzostwach, powołań© komisję do zbada
nia gospodarki zdobyczami wojennymi oraz nastąpiły zmiany w służbie sani-

25tarnej Mar©Woj0w Sprawy gospodarcze, oszczędność, troska © mieni® 29

29 AMW, ZPW Mar.Wojo, tęcz© 67/3, s© 24O
24 Cyt© wg I© B 1 u m a, o©o©, s© 309©

2^ AMW, ZPW Mar©Wojo, tęcz© 67/11, s© 64©
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państwowe i społeczne, gospodarność były często tematami pogadanek i 
gawęd prowadzonych z marynarzami i podoficerami przez oficerów politycz
nych. W celu lepszego zaopatrzenia oficerów, podoficerów zawodowych i 
ich rodzin powołano do życia Spółdzielnię Mar® Woj© Spółdzielnia ta bar
dzo szybko rozwinęła swoją działalność handlową na terenie garnizonów 
marynarki® Świadczy o tym chociażby jej obrót, który w olsresi® od maja 

do sierpnia 1946 r® wzrósł do 10,5 min zł®

W pracy szkoleniowej i wychowawczej aparat polityczny w poważnym 
stopniu opierał się na aktywie marynarskim®Do wyłaniania aktywu marynar
skiego i organizacyjnego ujęcia g© przystąpiono na początku 1946 r® W 

pododdziałach i na okrętach prowadzeń© z aktywem systematyczną pracę 
wychowawczą i szkoleniową® Zastępcy dowódców pododdziałów i okrętów 
prowadzili specjalne dzienniki aktywistów, ułatwiając® im kontrolę tej 
pracy® Aktyw zaś, przeważnie członkowie partii i Związku Walki Młodych® 
prowadził wyjaśniającą robotę polityczną wśród szerokich rzesg marynars
kich® Działalność ta przynosiła rezultaty© Marynarz® dawali wiele przy
kładów ofiarności i poświęcenia® Świadczą © tym chociażby następując® 

fakty® W SSM w lutym 1946 roku marynarze złożyli.samorzutnie 17312 »łona 
hOtbudowę ludowej ; Marynarki Wojennej® Akcja zbiórkowa na odbudo
wę Warszawy w® wrześniu 1946 roku przyniosła również dobre rezultaty® 
Tylko ze składek marynarzy, podoficerów i ©ficerów wpłacono na SFOS 
12575. zł. Przodowały w tej akcji Szpital Mar.Woj® i Dywizjon Okrętów 
Podwodnych, tam bowiem na jednego marynarza przypadał© p© 100 i 60 zł® 
złożonych składek® W 1946 r® marynarze złożyli również pokaźną sumę, 
bo aż 150 tys® zł® na budowę Domu Wojska Polskiego® Z dużym zrozumie
niem przyjęte zostało przez stan osobowy Mar®Woj® wezwani® Rządu Jednoś
ci Narodowej do subskrybowania Pożyczki Odbudowy Kraju®

Poważne funkcje w działalności ZPW Mar®Woj® spełniało Wydawnictw© 
Marynarki Wojennej® Początek jego działalności datuje się od kwietnia 
1945 r® W maju ukazał się pierwszy numer gazety "Nasze Mórz®"® Redakto
rami jej byli oficerowi® polityczni por® Habrowski i por® Fruczek a 
kierownikiem wydawnictwa kpt® Adam Jaeger®

Vt pierwszym miesiącu gazątę wydawano w bardzo trudnych warunkach® 
Brak było fachowców i maszyn drukarskich® Gazetę składano ręcznie, a 
drukowano na maszynie pedałowej w drukarni "Grafia*® Ni© dziwnego, że 

wychodiła ona w małym formacie 20 x 28, o objętości 4 stron, w nakła-

AMW, ZPW Mar.Woj®, tęcz® 67/11»So 438®
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27 kładzie 3000 egzemplarzy. Połowę nakładu kolportowano na ryhku cywilnym.
W maju rozpoczęto starania o utworzenie własnej bazy technicznej. 

Pracami związanymi z organizacją wojskowej drukarni kierował por. Marian 
Wojak. Po zorganizowaniu własnej baty technicznej zmieniono format gaze
ty i zwiększono jej nakład do 7 500 egz. Od września 1945 r. zaczęła ona 
wychodzić pod nazwą "Gazety Morskiej". Redaktorem jej był por. Marian 
Brandys, zastępcą redaktora kpt. Władysław Kukiełko, sekretarzem redak
cji ppor. Franciszek Stępniewski, kierownikiem działu morskiego ppor. 
Józef Wójcik,informacji por. Franciszek Walicki, kulturalno-oświatowego 
kpt. Józef Balcerak, korespondentem specjalnym por. Stanisław Biskupski, 
na stanowisku artysty malarza pracował ppor. Edward Witczak, a obowiązki 

28 starszego pracownika literackiego pełnił, chor. Stanisław Woliński.

"Gazeta Morska" cieszyła się dużą popularnością wśród czytelników 
wojskowych i cywilnych. Pismo zajmowało się różnorodną problematyką, sze
roko propagowało politykę PPR i program bloku demokratycznego partii poli
tycznych. Informowało o aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie, © 
życiu w marynarce wojennej. Dziennikarzem najczęściej piszącym na tematy 

wojskowe był por. Stanisław Habrowski. W swoich i'eportażach opisywał ży
cie, szkolenie i trudną służbę marynarzy, podoficerów i oficerów w jednost
kach oraz na okrętach. Często na tematy wojskowe zabierali głos na łamach 
pisma starsi oficerowie z Dowództwa i Sztabu głównego. Gazeta wiele miejs
ca poświęcała zagadnieniom więzi z ludnością cywilną, zaszczepiała patrio
tyzm , popularyzowała osiągnięcia gospodarcze na wybrzeżu. Temu tematowi 

poświęcono czasem specjalne kolumny. Wiele miejsca poświęcono też umacnia
niu przyjaźni polsko-radzieckiej.

"Gazeta Morska" demaskowała wrogie poczynania reakcji, opisywała zbrod
nie dokonywane przez bandy NSZ. W czasie referendum ludowego gazeta wiele 
miejsca poświęcała wyjaśnianiu polityki PPR i demaskowaniu taktyki PSD. 
Między innymi 2 marca 1946 roku ukazał się artykuł wyjaśniający pt. "C© 

oznaczacie" PSD".
29"Gazeta Morska" wychodziła tylko do września 1946 r. Potem jej zada

nia przejęły inne gazety, wychodzące na Wybrzeżu i w wojsku. Choć istnia
ła krótko, spełniła poważne Badania. Zespół redakcyjny "Gazety Morskiej* 

27 E. Kosiarz, Jedne z pierwszych na naszym Wybrzeżu."Bandera" 
nr 20/274 z 13.V.1962 r. 

po
AMW, ZPW Mar.Woj., tęcz. 67/16, s. 430.

29 Redaktor gazety por. fSj. Brandys został już skierowany do GZPW WP 
18.VII.1946 r.
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i jago współpracownicy - pisał w swym rozkazie dowódca Mar.Woj. 11 wrzos® 
nia 1946 r. - podjęli pracę w warunkach szczególnie trudnych i ciężkich# 
tworząc organ prasowy, który był na Wybrzeżu jednym z pierwszych krzewi
cieli i rzeczników Odrodzonej Polski®^0

Podobne funkcje spełniało Wydąwnictwo Mar.Woj®, wydające liczne ma
teriały propagandowe.

DZIAŁALNOŚĆ APARATU POLITYCZNEGO W ŚRODOWISKU CYWILNYM

Aparat polityczny marynarki wojennej w latach 1945-46 działałw dwóch 
środowiskach - na terenie marynarki i w środowisku cywilnym©

Potrzeba współpracy z ludnością cywilną wynikała z charakteru ludowej
Marynarki Wojennej. W armii powojennej# będącej armią nowego typu# zlikwi 
dowane zostały sprzeczności dzielące żołnierzy od społeczeństwa® Obrońca 
kraju stał się pełnoprawnym obywatelem w mundurze® "Żołnierz i oficer 

f.

odrodzonego Wojska Polskiego - mówił gen® dywo M. Spychalski - posiada 
pełną świadomość i wiedzę polityczną o Polsce oraz świadomość swoich praw 

I 
obywatelskich i to go różni od korpusu oficerskiego byłej armii polskiej# 

, ,„31 
utrzymującej fałszywą i pozorną apolityczność®

Potrzeba zacieśnienia więzi ze społeczeństwem, rozwijania w środowisk 
cywilnym pracy politycznej, utrzymywania bliskich kontaktów z zakładami 
pracy i wsiami znalazła odzwierciedlenie w rozkazach, zarządzeniach i wy
tycznych do pracy politycznej® Całokształt działalności politycznej wojs- 

32 ka na terenie cywilnym regulowała instrukcja nr 43 szefa GZPW WP©

Na Wybrzeżu pierwsze kontakty ze społeczeństwem nawiązał I Samodziel
ny Morski Batalion Zapasowy. \'l Gdańsku i Gdyni marynarze pomagali w upo- I 

rządkowaniu miast# uruchomieniu podstawowych urządzeń i obiektów użytecz
ności publicznej, strzegli mienie państwowe w portach i stoczniach® Po- | 

tem, kiedy powstało Dowództwo Mar.Woj®,ZPW i szereg jednostek z obsadą 
oficerów politycznych, kontakty marynarki ze społeczeństwem wybrzeża stał; 

się bliższe i częstarze® Chodziło o maksymalne zbliżenie ludności do mary
narki, zapoznani.© z jej charakterem i. różnicami dzielącymi ją od marynark

o a, M B M «•» •*> “> <=» •“* "•* — •*» •*» “ — •“ «=»

Cyt® wg. E. Kosiarza, o.c.®
Cyt. wg I® Bluma, o.c., s, 216®
AMW, ZPW Mar.Woj., tęcz. 67/11, s, 104®
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przedwojennej. "Trzeba nam dotrzeć do robotników, do chłopa, do nauczy

ciela, do młodzieży - mówił na naradzie w końcu 1945 r« do oficerów poli
tycznych gen.dyw. M.Spychalski. - Ta ostatnia wie więcej o starym wojsku 
polskim, aniżeli o nas. Należy głosić prawdę o walkach i bohaterstwie na- 

33 szego wojska, podkreślać nowy, demokratyczny jego charakter.8®".

Bezpośrednio po zorganizowaniu Zarząd Polityczno-Wychowawczy MaroWoje 
nawiązał kontakty z Komitetem Wojewódzkim PPR w Gdańsku i KM PPR w Gdyni® 
Oficerowie ZPW brali udział w wielu roboczych naradach i konferencjach 
partyjnych® Przedstawiciele ZPW Mar®Woj« uczestniczyli na przykład w 
pierwszych konferencjach partyjnych w Gdańsku i Gdyni®'34 Oficerowie poli

tyczni z jednostek współpracowali z komitetami PPR oraz organizacjami 
partyjnymi w terenie® Oficerowie i marynarze często pomagali Partii w orga
nizowaniu różnych akcji i uroczystości, np® obchodów 1 Maja, uroczystości 
związanych z rocznicą Rewolucji Październikowej itp® Marynarze masowo 

uczestniczyli w tych uroczystościach®

Bardzo dobrze rozwijała się współpraca jednostek marynarki ż Towa
rzystwem Przyjaciół Żołnierza. Oficerowie marynarki żywo interesowali 
się działalnością tej organizacji, pomagali jej w pracy, prowadzili wśród 
młodzieży akcję odczytową na tematy wojskowe i morskie, a często też na 
tematy polityczne. Np. w marcu 1946 r® oficerowie marynarki z garnizonu 
gdyńskiego uczestniczyli w 19 zebraniach i posiedzeniach TPŻ na terenie 
Trójmiasta® Działaczy TPŻ zapraszano do jednostek z okazji różnych uroczys
tości. TPŻ organizowało ze swej strony różne imprezy dochodowe, z których 
fundusze przeznaczano na potrzeby kulturalne marynarzy® Np® gdyńska orga

nizacja TPŻ w końcu 1945 r. zebrała wśród społeczeństwa 115 tys. zł. 
przeznaczając je na zakup podarków świątecznych i książek do marynarskich 

35 bibliotek®

Jednostki marynarki obejmowały patronaty nad zakładami pracy i szkoła
mi® Na przykŹad fabryką mebli w Gościcinie opiekowała się SSM, Szpital 

Mar.Woj® przez dłuższy czas opiekował się szkołą podstawową nr 16 w Chyło- 
nii. Oficerowie polityczni prowadzili często pogadanki w szkołach® Dziatwa 
an ■ l_lll B I W III i Ml ■■ Ml im Ml Ml UW — — 111 r— "T’1 r i , — ri in n III, II..........III, MII m III im III I r - i ruri n ri

H Cyt® wg I, Bluma, o.c®, s. 310® 
34 OT, ZPW Mar.Woj®, tęcz. 67/11, s® 124.
33 Por. referat materiałowy w Wydziale Historycznym Mar.Woj. pt® "Współ

praca jednostek marynarki wojennej z władzami cywilnymi na obszarze 
gdyńskim w latach 1945-1948, s® 12
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szkolna czasem rewanżowała się marynarzom., Np© komenda SSM przekazała 
szkole 30 ławek, pomogła w kompletowaniu sprzętu szkolnego i w jego 
zwiezieniu, a młodzież wraz z nauczycielami tej szkoły pomogła komen
dzie w skompletowaniu biblioteki dla marynarzy©

Mówiąc o więzi marynarki ze społeczeństwem nie można pominąć współ
pracy jednostek z terenowymi organami władzy ludowej, tj© z radami nar1 
d owymi-, Milicją Obywatelską i Strażą Portową© Współpraca ta wynikała z
istoty i charakteru ludowego Wojska Polskiego oraz z konkretnej sytuacji

w terenie. Potrzebę współdziałania wojska z MO widziało również Naczelnt
Dowództwo WP. Wyrazem tego był rozkaz MON nr 306 z końca 1945 r© Rozkaz
ten m.in. mówił? "Kusimy dążyć do tego, aby każdy obywatel miał zapew
nione warunki spokojnej pracy,.. Wojsko Polskie, zbrojne ramię demokra
cji polskiej wespół z organami Milicji Obywatelskiej i Organami Bezpie- 

36 czeństwa przystąpi do energicznej likwidacji bandytyzmu”. ślad za
rozkazem ukazała się instrukcja szefa GZPW omawiająca zadania aparatu
politycznego.

W marynarce wojennej ą^półpracę z MO i Strażą Portową nawiązały 
najpierw komendy garnizonów. Następnie ZPW nawiązał bliższe kontakty z 
Komendą Wojewódzką KO w Gdańsku© Oficerowie polityczni uczestniczyli w 
odprawach komendanta wojewódzkiego, orientowali byli w ogólnej sytuacji 
na terenie województwa gdańskiego© Między marynarzami i milicjantami 
nawiązano codzienne kontakty. Organizowano'wspólne spotkania, milicjan
ci urządzali wycieczki do jednostek i na okręty, uczęszczali na filmy 
wyświetlane w koszarach, oficerowie polityczni wygłaszali dla milicjantó 
pogadanki. Czasem organizowano również wspólne imprezy artystyczne, kon< 
certy i rozgrywki sportowe. Kontakty te pozwalały na wzajemne poznanie 
się, miały na celu ugruntowanie przekonania, że zarówno milicjanci jak 
i marynarze służą jednej wspólnej sprawie.

Więź marynarzy z mieszkańcami wybrzeża zacieśniła się w toku dwóch 
wielkich batalii politycznych, jakimi było referendum ludowe w czerwcu 
1946 r. i wybory do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 r. Przygotowa
nia do referendum rozpoczęły się w kwietniu 1946 r. W wytycznych do pra<
cy w jednostkach ZPW Mar.Woj. nakazywał? "Cała praca polityczno-wychowaw
cza w okresie od 10 maja do 30 czerwca stoi pod znakiem kampanii refere:

AMW, ZPW Mar.Woj., tęcz. 67/3, s© 8136
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37 dum ludowego”. Marynarka, podobńi© jak całe wojsko, wykonywała zadania 
polegające na udaremnieniu "... podstępnego;zamachu podziemia na swobodę 
i prawa chłopa, zamachu na demokrację..." i na "... niesieniu chłopom 

polskim rzetelnej wiedzy o Polsce, na rozbijaniu reakcyjnych legend..." - 
jak to określił na łamach "Polski Zbrojnej" wiceminister Obrony Narodowej 

38 generał M. Spychalski.

W akcji przedreferendalnej oficerowie marynarki uczestniczyli w licz
nych wiecach organizowanych w zakładach pracy na terenie Trójmiasta, wie
lu z nich wyjeżdżało z odczytami i pogadankami na wieś. ZPW współpracował 
ze Stronnictwem Ludowym oraz Związkiem Samopomocy Chłopskiej w Gdańsku. 
Oficerowie marynarki uczestniczyli w zjazdach i naradach organizowanych 
przez te organizacje.

W akcji referendalnej brały udział brygady agitacyjne marynarzy. Po 
uzgodnieniu z Kierownictwem Akcji Przedreferendalnej w Gdańsku, marynar
ka obsługiwała powiat gdański, który składał się z 26 obwodów głosowa- 

39 nia. Ogółem w powiecie tym pracowało 18 brygad agitacyjnych, w tym z 
marynarki 12 brygad pięcioosobowych. Dowódcą każdej brygady był oficer. 
Z ramienia ZPW pracą brygad kierował kpt.J. Sulimowicz. W akcji referen- 
dalnej wzięli również udział marynarze ze Szczecińskiego Obszaru Nadmors
kiego na swoim terenie.

Brygady rozpoczęły pracę w terenie w dniu 8 czerwca, a wróciły do 
jednostek dopiero 3 lipca 1946 r.^ Działalność ich polegała głównie na 

pracy politycznej z ludnością wiejską. Marynarze organizowali wiece z 
mieszkańcami wsi i osad, prowadzili pogadanki i rozmowy indywidualne. . 
Starano się rozwijać również działalność kulturalno-rozrywkową."Gazeta 
Morska” zwiększyła w tym czasie swój nakład o 2 tys. egzemplarzy, przy
dzielając tę nadwyżkę do dyspozycji Kierownictwa Akcji Przedreferendalnej. 
Na łamach gazety ukazałp śię 37 artykułów poświęconych tematyce referen
dum.

Poza udziałem w akcji referendalnej marynarze spełnili w referendum 
jeszcze jedną funkcję, polegającą na skorzystaniu przez wojsko - jak pi
sał gen. M. Spychalski - z prawa "... decydowania o losie swej ojczyzny 

41 ^ak i obliczu golit^cznym na równi z innymi jej obywatelami...”. 

37 AMW, ZPW Mar.Woj.,tęcz. 67/12, s. 105.
38 Marian Spychalski, W obronie chłopa. ”Polska Zbrojna" nr 143 

z 16.VI.1946 r.
39 Edmund Kosiarz, Powstanie marynarki wojennej i początkowy jej roz 

wój. "Przegląd Morski" 1962, zeszyt 7-8, s. 113.
40 AMW, ZPW Mar.Woj., tocz. 67/3, s. 217 
41 M. Spychalski, o.c.
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W czasie referendum ludowego marynarze po raz pierwszy wzięli udział 
w głosowaniu. W marynarce utworzony został wydzielony obwód głosowania. 
Powołano również komisję, składającą się z 6 osób. Przewodniczył jej 
mjr Stanisław Biernacki, jego zastępcą był kpt. Marian Wojak. Komisja 
pracowała w pomieszczeniu Dowództwa Mar.Woj. i odpowiadała za zorganizo. 
wanie i przebieg głosowania w swym-obwodzie.42 Głosowanie odbywało się 

kolejno w garnizonach. Hel, Oksywie, Gdynia, Nowy Port. Do obsłużenia 
głosowania w Szczecińskim Obszarze Nadmorskim wysłany został z ramienia 
komisji obwodowej por. Piotr Szewczyn.

Tak więc marynarze wzięli udział w referendum ludowym nie tylko ja; 
agitatorzy i obrońcy porządku w czasie głosowania, ale także jako oby
watele w mundurach współdecydujący o losach państwa. Wielu z nich za 

, 43ofiarną pracę w akcji referendum przedstawiono do wyróżnień. "

Drugą batalią polityczną, rozegraną przez PPR wspólnie z innymi le
wicowymi ugrupowaniami politycznymi o utrwalenie władzy ludowej w Polsc#
były wybory do pierwszego Sejmu Ustawodawczego RP, wyznaczone na 19 
stycznia 1947 r. Przygotowania do akcji wyborczej zaczęto już w lipcu 
i sierpniu 1946 r. Jednostki marynarki nadal obejmowały patronaty nad 
zakładami pracy, nad szkołami. Ekipy marynarzy i oficerów wyjeżdżały 
na wieś, aby zapoznać się z terenem, organizować spotkania z ludnością 
i wiece. Z początku nowego roku szkolnego w 1946 r. jednostki garnizonu 
gdyńskiego objęły akcją propagandową 34 szkoły podstawowe i średnie w 
Trójmieście. Z okazji Dnia Wojska Polskiego oficerowie wygłosili w 40 
szkołach podstawowych i średnich 50 pogadanek i odczytów o tradycjach 
ludowego Wojska Polskiego. Ogółem uczestniczyło w nich 7 tys. nauczy
cieli i młodzieży.44 Szczególnie szeroką działalność polityczną na od

cinku cywilnym rozwinęła Kadra Mar0Woj0, Szkoła Specjalistów Morskich, 
Flotylla Trałowców oraz Dom Mar.Woj.

Zarząd ^dityczno-wychowawczy Mar.Woj. wiele uwagi zwracał na odpo- 
wienie przygotowanie marynarzy do wyborów. Marynarze, podoficerowie i 
oficerowie nie tylko mieli oddać swe głosy do urn wyborczych, ale tak- ; 
że wziąć aktywny udział w zabezpieczeniu wyborów pod względem politycz
nym i porządkowym. Wymagało to nasilenia pracy propagandowej w jednost-

43
44

AMW, ZPW Mar.Woj., tęcz. 67/11, s. 306.
Tamże, s. 125.
Tamże, s. 306.
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jcach, utwierdzenia marynarzy w słuszności sprawy# której bronią©

W listopadzie 1946 r© dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego na mocy 
rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 0260 z dnia 4 listopada powołał przy 
16 Dywizji Piechoty Kierownictwo Wojewódzkiej Akcji Propagandowej na 
województwo gdańskie© Kierownictwu temu w sprawach udziału wojska w 
akcji wyborczej podlegały jednostki marynarki wojennej. Kierownikiem 
KWAP został mjr S© Krupiński# jego zastępcą kpt. Mo Wojak# szefem szta- 

45 bu ppłk© Garbowski# oficerem kolportażu por® Szczech. Kierownictwo 
WAP przydzieliło marynarce do obsłużenia trzy powiaty? morski, gdański 
i lęborski.4$

W końcu listopada rozpoczęło się szkolenie aktywu mającego wziąć 
udział w akcji wyborczej© Za organizację szkolenia odpowiedzialny był 
Zarząd Polityczno-wychowawczy© Szkolenie odbyło się w koszarach Kadry 
Nar.Woj. w Nowym Porcie. Program kursu dla grup ochronno-propagandowych 
przewidywał ogółem 46 godzin zajęć# w tym? 14 na tematy polityczne# 16 
na tematy mające przygotować marynarzy do zwalczania wrogiej propagan
dy, 8 na zagadnienia praktyczne i 8 na metodykę prowadzenia pracy propa- 
gandowej w terenie.

Tematyka zajęć politycznych mających na celu uzbrojenie marynarzy w 
argumenty przeciwko wrogiej propagandzie obejmowała następujące cykle? 
problemy unormowania wschodnich granic Polski, zagadnienie -spółdziel
czości na wsi, stosunek obozu demokratycznego do Armii Krajowej# argu
menty# że wojna nie grozi światu# stosunek władzy ludowej do kościoła 
i wiary# problemy pobytu jednostek radzieckich w Polsce, zagadnienia 
handlu zagranicznego ze Związkiem Radzieckim, służby oficerów Armii Ra
dzieckiej w Wojsku Polskim# dyktatury proletariatu w systemie demokracji 
ludowej,roli i zadań Urzędu Bezpieczeństwa oraz zagadnienie antysemityzmu 

47i jego -szerzycieli. Wokół tych' zagadnień toczyła się wówczas największa

45 AMW# ZPW Mar.Woj©# tęcz. 67/18# s© 482® Rozkaz nr 0036 podaje# że kpt.
M© Wojak był zastępcą kierownika WAP, a szefem sztabu był ppłk® Garbow
ski, natomiast I. B 1 u m. pisze, że kpt® M® Wojak był szefem sztabu.

46 Początkowo uzgodniono z Dowództwem Okręgu Pomorskiego, że marynarka 
będzie obsługiwać dwa powiaty? morski i gdański razem z miastami 
Gdynią, Sopotem i Gdańskiem® Potem kierownictwo WAP przydzieliło ma
rynarce jeszcze pow. lęborski©

47 I® B 1 u m, o.c., s© 77=78©



106

dyskusja© Reakcja starała się wypaczać właściwy sens tych zagadnień, 
siejąc w ten sposób wrogą propagandę© Dla oficerów, dowódców grup 

ochronno-propagandowych oraz lektorów pracujących w powiatowych kie
rownictwach akcją jrzedwyborczą szkolenie zorganizowano w 16 Dywizji 
Piechoty©

Podczas akcji wyborczej pracowało ogółem 45 grup ochronno-propa- 
gandowych z marynarki wojennej©48 W terenie działały one w dwóch 

okresach, od 5 do 18 grudnia 1946 r© i od 3 do 20 stycznia 1947 r© 
Na okres świąteczny powróciły do Kadry Mar©Woj© Działalność ich w 
poszczególnych okresach zasadniez® się nie różniła, a dowództwo grup 
pozostało bez zmian© W drugim okresie nasilono pracę propagandowo- 
agitaęyjną, głównie indywidualną© Z mniejszymi grupami ludności orga
nizowano spotkania i pogadanki© Zwrócono też większą uwagę na ochro
nę lokali wyborczych i na bezpieczeństwo w terenie© Świadczą o tym 

chociażby ilości wieców zorganizowanych przez GOP w całym wojewódz
twie gdańskim© W okresie od 5 do 21 grudnia przeprowadzono 1929 >ie- 
ców, w których uczestniczyło 85 332 ludzi, w drugim okresie przepro- 

49 wadzono zaś tylko 974 wiece, w których uczestniczyło 69 900 osób©

W ciągu kilkutygodniowej akcji propagandowej w terenie marynarze 
dali swój wkład w dzieło zwycięstwa demokracji© Praca uświadamiająca 
prowadzona przez marynarzy, podoficerów i oficerów przyczyniła się w 
dużym stopniu do wzrostu świadomości politycznej obywateli, czego wy
razem były np© liczne wystąpienia chłopów z kół PSL i masowe powsta
wanie w terenie komitetów obywatelskich© Ponadto sam fakt istnienia 
w terenie GOP obezwładnił reakcję w jej poczynaniach© Choć wojewódz
two gdańskie można było w tym czasie zaliczyć do spokojniejszych w 
kraju pod względem działania ilości band, wcale to nie oznacza, że 
w ogóle ich nie było® W czasie wyborów nie przejawiały one jednak 
większej działalności, co było m©ino zasługą aktywnej pracy GOP©
COOCffl W OD CUł C3> —• OO on U «» “■ O0 OD CBO CM GD OD GO «■ GS> WGO OD a GB 03 -J 

48 Autor pominął celowo organizację grup i ich działalność ze wzglę
du na szersze omówienie tych zagadnień w opracowaniu pt» "Powsta
nie Marynarki Wojennej i jej rola w umacnianiu władzy ludowej na 
Wybrzeżu w latach 1944-1948*® 49

49 I© B 1 u m, o.c®, s© 82-85© Niestety, nie natrafiłem na materiały 
mówiące o ilości zebrań i wieców przeprowadzonych w powiatach 
obsługiwanych przez GOP z marynarki wojennej. .
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W akcji wyborczej marynarze, podoficerowie i oficerowie pracowali 

sumiennie, » całym poświęceniem* Za aktywny udział w akcji wyborczej 

dowództwo Mar.Woj* przedstawiło do odznaczenia 42 oficerów, 51 podofi- 
. 50eerów i marynarzy«

Wybory do Sejmu w styczniu 1947 r« zamknęły pierwszy okres dzia

łalności aparatu politycznego* Praca w tym okresie była trudna, miała 

specyficzne sochy wynikające z ciężkiej powojennej sytuacji gospodar

czej i nieustabilizowanej sytuacji politycznej* W tej trudnej sytuacji 

oficerowie polityczni należycie spełnili swoje zadania* Praca politycz 

na w jednostkach marynarki stała na dobrym poziomie* Marynarze, pod

oficerowie jak i większość oficerów przekonana została o słuszności 

sprawy, o którą toesyła się walka* Marynarze znali program Polskiej 

Partii Robotniczej, przyjęli go za swój i dlatego przejawiali dużą 

aktywność w tak wielkich kampaniach politycznych, jak referendum czy 

wybory. Marynarka Wojenna w ciągu omawianego okresu nie tylko pełniła 

funkcję obrońcy morskich granic, ale włożyła swój wkład w dzieło umac

niania władny ludowej na Wybrzeżu. Do wykonania tego zadania aparat 

polityczny umiejętnie mobilizował cały jej stan osobowy.

50 B. K o s i a r z, o.o., s. 120



KPT,MAR# WŁODZIMIERZ POGODA

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ 1 SAMODZIELNEGO MORSKIEGO 
BATALIONU ZAPASOWEGO - PIERWSZEJ JEDNOSTKI 

LUDOWEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Historia 1 samodzielnego morskiego batalionu zapasowego /skrót* 
1 ambz/ jest krótka, gdyż obejmuje zaledwie okres od 29 października 
1944 r# do 30 sierpnia 1945 r# W tym niedługim czasie batalion zdzia
łał jednak wiele dla Marynarki Wojennej, stwarzając podwaliny pod jej 
powstanie# Przede wszystkim przygotował nowe, wychowane w duchu wi®r>> 
nośni do pierwszego w naszej historii robotniczo-chłopskiego państwa 
kadry specjalistów morskich oraz skupiał wracające z wojennej tułacz
ki stare kadry oficerów i podoficerów, stwarzając im waawikl do twór
czego włączenia się w sprawę rozwoju ludowej Marynarki Wojennej0 Po
nadto morski batalion objął i zabezpieczył dla przyszłej Marynarki 
Wojennej niezbędne dla jej istnienia obiekty, takie jak port wojenny 
na Oksywiu, warsztaty remontowe, koszary itp# Poza tym batalion zabez
pieczył ważne obiekty przemysłowe dla potrzeb gospodarki morskiej#

Historia batalionu posiada szerokie udokumentowanie w materiałach 
archiwalnych# Gros dokumentów znajduje się w Centralnym Archiwum Wojs
kowym /skrót« CAW/ w Warszawie# Są tam dokumenty z zakresu organizacji 
jednostki, spraw szkoleniowych, gospodarczych, dyscyplinarnych, perso
nalnych i sądowych#1

W Archiwum Marynarki Wojennej znajdują się w zasadzie tylko dwie 
teczkis w pierwszej zawarta jest bardzo cenna relacja byłego zastępcy 
dowódcy batalionu do spraw morskich, kpt#mar# Władysława Trzcińskiego,

1 CAW-1 SMBZ, tęcz# 309/61, 309/62, 309/63, 309/64, 309/65, 309/66, 
309/67, 309/68, 309,69, 309/70, 309/71, 309/72, 309/73# Dokumenty 
1 srobz nie zostały jeszcze uporządkowane i zinwentaryzowane wg 
nowego, przyjętego w CAW systemu#
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w drugiej zaś = wykaz etatów oficerskich morskieg© batalionu zapasowe- 
2 gO o

Trzecim wreszcie miejscem, gdzie spoczywają dokumenty batalionu, 
jest Ośrodek Szkolenia Specjalistów Morskich /skrót? 0SSM/o Znajdują 
się tam dwie oryginalne książki rozkazów dziennych dowódcy jednostki8 
zawierające wiele cennych danych, oraz dziennik rozkazów personalnych 

3 morskiego batalionu zapasowego®

Ponadto w Wydziale Historycznym Marynarki Wojennej znajdują się dwie 
cenne relacje, napisane przez byłych oficerów 1 smbz - kmdr®por® Henryka 

4 5Malinowskiego i kmdr®por® Leona Doroszewskiego®

Dzieje pierwszej jednostki Marynarki Wojennej znalazły jak dotąd 
nikłe odbicie w historiografii wojskowej® W zasadzie ukazało się zaled
wie kilka publikacji na jej temat, w większości © charakterze wspomnie- 
niowynu4 5 6 * 8.

Pierwszą próbę przedstawienia całości dziejów batalionu dał w
7 "Przeglądzie Morskim" w 1958 r© autor niniejszego opracowania© Był to 

krótki zarys historyczny, opracowany na podstawie wstępnych badań© 
Działalność batalionu znalazła także krótkie odbici® w opracowaniu

8 kmdr®ppor©mgr© Edmunda Kosiarza©

Przystępując d© niniejszego ©pracowania stawiałem sobie za cel uka
zanie możliwie wszechstronnie życia i działalności 1 samodzielnego 
morskiego batalionu zapasowego ©d mementu jego powstania* aż do czasu 
zreorganizowania w nową jednostkę, wykorzystując do tego celu wszyst-

2
AMW, zespół akt Sztabu Głównego Mar®Woj© - 777/64 i 777/19 o

3
Kancelaria tajna OSSM, wg opisu nr 16, nr 5 i nr 6O

4 Henryk Malinowski, Relacja b® zastępcy Dowódcy 1 Samo
dzielnego Morskiego Batalionu© Gdynia 1962 r©, s0 49o

5
Leon Doroszewski, Moja służba w 1 Morskim Batalionie 
Zapasowym w okresie od stycznia 1945 r® do marca 1946 r© oraz 
udział w wyborach 1947 r© Gdynia 1962 r®, s© 46®

6
Marian Iw&nkiewicz, Szlakiem morskiego batalionu® "Mary
narz Polski* 1946, zeszyt 2® Henryk Malinowski, Z dziejów 
morskiego batalionu© Ze wspomnień bojowych, "Przegląd Morski" 
s© 34-40® Stanisław Biskupski, Batalion morski® "Morze" 
1960, zeszyt 2, s® 20-21©

' Włodzimierz Pogoda, Szlak 1 samodzielnego morskiego batalio
nu zapasowego® "Przegląd Morski* nr 7/1958 r® s® 8-22®

8 Edmund Kosiarz® Powstanie ludowej Marynarki Wojennej i po
czątkowy jej rozwój, "Przegląd Morski* nr 6/1962 r® so 43-59.
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kie dostępne mi źródła, Ni® wyczerpałem oczywiści® całości zagadnienia,: 
pozostawiając bardziej szczegółowe rozważania nad poszczególnymi etapa- 
ml, czy problemami z życia batalionu przyszłym badaczom tego okresu.

FORMOWANIE PIERWSZEJ JEDNOSTKI
LUDOWEJ MARYNARKI WOJENNEJ

W wyniku zwycięskiej ofensywy wojsk radzieckich latem 1)944 roku, wyz
wolone zostały spod okupacji hitlerowskiej wschodni® obszary Polski, Na 
oswobodzonym terytorium natychmiast kształtować się poczęły organy wła
dzy państwowej, 21 lipca w Chełmie powstał pierwszy w dziejach naszego 
kraju rząd robotniczo-chłopski - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, 
który już nazajutrz ogłosił historyczny Manifest do narodu polskiego, 
wzywając go do walki © całkowite wyzwoleni® kraju i budowy ncweg©, demo
kratycznego państwa.

W czasie gdy Armia Radziecka przygotowywała się do rozegrania ostat
niej, rozstrzygającej fazy wojny z faszyzmem niemieckim, stabilizując w 
sierpniu front na linii Biebrza, Narew, Wisła, Wisłoka, partia i rząd 
przystąpiły do realizowania podstawowego zadania, jakim była rozbudowa 

Polskich Sił Zbrojnych w celu wzięcia jak najaktywniejszego udziału w 
wyzwoleniu pozostałej jeszcze w niewoli części kraju i w rozgromieniu 
hitlerowskich Niemiec, Już w Chełmie, równocześnie z utworzeniem PKWN, 
Krajowa Rada Narodowa wydała dekret, powołujący do życia jednolite Wojs
ko Polskie, poprzez scalenie Armii Ludowej, działającej na terenie kra
ju, z Armią Polską powstałą w ZSRR, Dekretem tym utworzone zostało rów-1 

nież Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, Postanowieniem Krajowej Rady 
Narodowej z dnia 22 lipca na stanowisko Naczelnego Dowódcy mianowano 

9 generała broni Michała Rolę-Źymierskiego,

Aby zapewnić realizację planu rozbudowy sił zbrojnych rząd wydał 
15oVIIIo1944 r, dekret o mobilizacji mężczyzn roczników 1924, 1923, 
1922, 1921 oraz oficerów rezerwy, oficerów w stanie spoczynku, ofice
rów i podoficerów byłych tajnych organizacji wojskowych, lekarzy, fel
czerów i innych specjalistów wojskowych,^ Wzywał również do wstępo®

9
Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 
1943-1945, Wybór materiałów źródłowych, Warszawa 1958 ro a0

Tamże, b, 124-126,10
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wania w szeregi wojska Komitet PPR, stwierdzają©# że jest t©
wyrazem patriotyzm i jedności narodu w walce o wolność kraju© "Wstę
pujcie wszyscy w szeregi Wojska Polskiego! Miliony naszych sióstr i bra
ci# większość ziemi polskiej czeka na wyzwolenie" - głosiła odezwa Ko
mitetu Centralnego z sierpnia tegoż roku© "Każdy prawy i uczciwy żoł
nierz polski winien się znaleźć w wiszących szeregach Wojska Polskie
go# by przyspieszyć chwilę całkowitego wyzwolenia Polski# chwilę powro- 

11 tu do twórczej pracy pokojowej® => głosiła w dalszym ciągu odezwa©

20 sierpnia Naczelne Dowództw© Wojska Polskiego wydało rozkaz o 
rozpoczęciu formowania 2 Armii# wyznaczając na jej dowódcę generała dy- 
wizji Karola Świerczewskiego© Przystąpień© również d© organizowania 

szeregu innych jednostek# między innymi szkół oficerskich# niezbędnych 
do tworzenia własnych# ludowych kadr dowódczych© Dużej pomocy w rozbudów 

wie sił zbrojnych udzielił Polsce Związek Radziecki# zobowiązują© się 
dostarczyć sprzęt i uzbrojenie# amunicję# umundurowanie# materiały pęd
ne i smary oraz środki transportowe© Wyraził również zgodę na uzupeł- 

nienie braków na odcinku kadrowym© * Tylko dzięki wydatnej pomocy rządu 
radzieckiego możliwy był szybki rozwój Wojska Polskiego©

Formowanie nowych jednostek przebiegał© w bardzo trudnych warunkach© 
Kraj był wyniszczony długoletnią okupacją# działaniami wojennymi# nisz
czycielską działalnością wycofujących się wojsk faszystowskich© Oprócz 
tego siły niezadowolone z zachodzących przemian społecznych i ustrojo
wych czyniły wszystko# by przeszkodzić w umacnianiu młodego państwa© 
Posługiwały się terrorem i sabotażem# nawoływaniem do dezercji', s szere

gi 4 
gów Wojska Polskiego© Mimo to częściowa mobilizacja miała przebieg po- 

15 myslny©

Plany rozwojowe Wojska Polskiego# dostosowywane do wykonania podsta
wowego zadania# jakim było wyzwolenie kraju# sięgały pod pewnymi względa
mi dalej# wybiegając poza potrzeby bieżącej chwili© Działają© w myśl wy
tycznych partii# która już w 1943 roku głosiła w swych założeniach pro
-gramowych konieczność uzyskania szerokiego dostępu do morza przez ©dzys- 

11 PPR© Rezolucje# odezwy# instrukcje i okólniki KC VIII©1944-XIIo1945©
W-wa 1959# So 18© 

12 Organizacja i działania bojowe©©©# ©oco# s© 131#

Tadeusz Rawski# Ludowe Wojsko Polskie w latach 1943-1945© 
"Wojskowy Przegląd Historyczny" 1956# zeszyt 1# s© 20©*

Ignacy B 1 u m# Z dziejów Wojska Polskieg© w latach 1945-1948© 
Warszawa 1960# s0 9o
R a w s k i# o©Co# s0 17#
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kanie ziem etnograficznie polskich,Naczelne Dowództwo Wojska Polskie
go podjęło kroki zmierzając® do stworzenia w niedalekiej przyszłości ma
rynarki wojennejo Jesienią 1944 r® na ziemi lubelskiej, z dala od wybrze
ża, zaczęto organizować pierwszą jednostkę marynarki wojennej®

POWOŁANIE DO ŻYCIA ZAPASOWEGO BATALIONU MORSKIEGO 
I JEGO STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Początkowo Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego zamierzał© utworzyć 
zalążek marynarki wojennej w postaci zapasowego pułku morskiego® W tym 
celu Szefostwo Mobilizacji i Uzupełnień 9 września 1944 r® polecił© do
wódcom zapasowych pułków, by wyłonili ze składu osobowego swych jednos
tek wszystkich ludzi, którzy służyli dawniej w marynarce wojennej lub 
handlowej polskiej, względnie radzieckiej, a takż® wszystkich wojskowych, 
posiadających przeszkolenie żeglarskie® Ludzi tych dowódcy pułków skie
rować mieli w zorganizowanych oddziałach pod dowództwem oficerów do 
Lublina i przekazać do dyspozycji 7 zapasowego batalionu piechoty z 
przeznaczeniem dla 1 zapasowego pułku morskiego® *Wkrótce jednak sko
rygowano plany odnośnie mającej powstać jednostki, zmniejszając ją do 
rozmiarów batalionu®

26 października Naczelny Dowódca Wojska Polskiego zatwierdził etat 
nowej jednostki® W trzy dni później, 29 października podpisał rozkaz, 
polecający do 15 listopada 1944 r® sformować zapasowy batalion morski

18 z miejscom postoju w Lublinie® Organizacja batalionu powierzona zos
tała szefowi Mobilizacji i Uzupełnień, genobryg® A® Siwickiemu® Ponie
waż stan ilościowy ludzi skierowanych przez zapasowe pułki był niewys
tarczający, wydano polecenie dowódcom armii i samodzielnych związków i 
jednostek, by w terminie dziesięciodniowym odkomenderowali do batalio
nu morskiego wszystkich specjalistów marynarki wojennej i handlowej, za» 
równo oficerów, podoficerów, jak i szeregowych®

18 Kształtowanie podstaw programowych PPR w latach 1942-1945® Wybór 
materiałów i dokumentów® Warszawa 1958, s® 94®

17' CAW-III, 2 zpsap - 11, s® 138®

18 CAW-III-1-300, s® 173®
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Zatwierdzony przez Naczelnego Dowódcę Wojska Polskiego etat nr MO/13 
przewidywał następującą strukturę batalionu©

Pierwszym członem organizacyjnym było dowództwo, w skład którego wcho
dził© pięciu oficerów, w tym? dowódca batalionu z etatem komandora porucz
nika, zastępca dowódcy batalionu do spraw morskich - komandor podporucz
nik, zastępca dowódcy batalionu do spraw lądowych - major, zastępca dowód
cy batalionu do spraw gospodarczych, zarazem kwatermistrz - major i zastęp
ca dowódcy batalionu do spraw polityczno wychowawczych również na etacie 
majora©

Na czele drugiego członu organizacyjnego, jakim był sztab batalionu, 
stać miał oficer morski w stopniu komandora podporucznika© W skład sztabu 
wchodzić miały takie komórki, jak oddział wyszkolenia z referentem wysz
kolenia specjalistów morskich - kapitanem marynarki, kierownikiem wychowa
nia fizycznego - porucznikiem i szefem łączności batalionu, też poruczni
kiem© Drugą komórkę sztabu stanowiła kancelaria, której kierownik - po
rucznik - miał mieć do pomocy jednego podoficera, jednego marynarza i pra
cownicę cywilną, zatrudnioną w charakterze maszynistki© Trzecim i ostat
nim członem sztabu był referat ewidencji personalnej z porucznikiem oraz 
dwoma pisarzami©

Następnym po sztabie elementem składowym batalionu było szefostw© 
służb© W skład jeg© wchodził szef służby technicznej na etacie inżyniera 
komandora podporucznika© Podlegali m 8 kierownik warsztatów technicznych— 
inżokpto, kierownik magazynu technicznego - st© bosman, kreślar® - bosman, 
i oficer elektryk - inżokpt© Drugim z kolei był szef służby artyleryjskiej 
i uzbrojenia w etatowym stopniu kapitana© Trzecim był szef służby sanitar
nej, zarazem lekarz batalionu w stopniu kapitana© Podlegała mu izba cho
rych z lekarzem w stopniu porucznika i sanitariusswUWreszcie ostatni - 
szef służby chemicznej i zarazem dowódca plutonu chemicznego w stopniu po
rucznika©

Następnym członem organizacyjnym batalionu był© kwatermistrzostw, 
podległe zastępcy dowódcy do spraw gospodarczych© Wchodzili w nie? dwaj 
pisarze, magazynier uzbrojenia, puszkarz i rusznikarz w stopniach bosman
matów© Poza tym do kwatermistrzostwa należał oficer materiałowy, munduro
wy i kwaterunkowy w stopniu porucznika wraz z podległym mu podoficerem 
służby pomocniczej i magazynem mundurowym, kierowanym przez podoficera w 
stopniu bosmanmata i warsztatami szewsko-krawieckim i stolarskim© W skład 
kwatermistrzostwa wchodził także oficer płatnik w stopniu porucznika z 
rachmistrzem, bosmanmatem©
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Następnymi podstawowymi częściami składowymi batalionu były trzy 
kompanie, na czele których - zgodnie z etatem - stać mieli oficerowie 
o stopniach kapitanów marynarki wraz z zastępcami do spraw polityczno- | 
wychowawczych w stopniach poruczników© Ponadto w dowództwie każdej kom- 1 

pani! znajdować się miał szef w stopniu st0 bosmana 1 pisarz kompanij® 
ny w stopniu bosmana©

Etat przewidywał, że kompania składać się ma z trzech plutonów, 
liczących po 48 ludzi © Jedynie trzecia kompania posiadać miała w swym 
składzie cztery plutony© Na dowódców plutonu etat przewidywał oficerów | 

w stopniach poruczników marynarki©

Pierwsza kompania skupimSmiała i szkolić marynarzy w specjalnoś
ciach pokładowych© Etat przewidywał dla niej nazwę kompanii morskich 
specjalistów pokładowych© W skład jej wchodzić miały następujące pluto- | 

nys ster-sygnalistów, artylerzystów ©raz minerów i torpedystów©

Druga kompania nosić miała nazwę kompanii morskich specjalistów i - I 
jak sama nazwa wskazuje - miała za zadani® szkolić marynarzy © specjał- | 

nościach technicznych© W skład jej wchodzić miały plutony? maszynistów, 
motorzystów i elektrykarzy©

Trzecia, najliczniejsza kompania przeznaczona być miała do szkole® ■ 
nia piechoty morskiej i w związku z tym przewidziano dla niej nazwę 
kompanii desantowej© Składała się ona z plutonu ckm, plutonu minersko® 
saperskiego z drużynamis minerską, sapexasko-budowlaną i sapersko-nisz® 
czycielską, plutonu łączności i plutonu artyleryjskiego z działem 76 mm 
i działem 45 mm©

Odrębnymi plutonami, nie wchodzącymi w skład wymienionych wyżej kom-; 
panii, były? pluton oficerski, składający się z 60 oficerów stanu przejś
ciowego z dowódcą w stopniu porucznika i zastępcą do spraw polityczno® 
wychowawczych w stopniu podporucznika$ pluton administracyjny, skupiają
cy wszystkich podoficerów 1 szeregowych funkcyjnych, takich jak pisarzy,: 
kucharzy itp© z dowódcą w stopniu st©bosmana § pluton chemiczny, podleg
ły szefowi służby chemicznej © W skład tego plutonu wchodzić miały dru
żyny? maskowniczo-dymowa, miotaczy ognia i odkażająca© Wreszcie ostat
nim plutonem wyodrębnionym miał być pluton żandarmerii z ośmioma żandar
mami pod dowództwem st© bosmana©

Etat batalionu przewidywał również orkiestrę 1 świetlicę© Kierownik 
świetlicy - oficer polityczno-wychowawczy w stopniu porucznika miał mieć
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do pomocy w prowadzeniu pracy kulturalnej podoficera kinooperatora i 
19bibliotekarza*

Jeżeli chodzi o wyposażenie materiałowe, batalion dysponować miał 
jednym samochodem osobowym, czterem®, ciężarowymi, jednym motocyklem i 

20 czterema kuchniami polowymi.

Stan osobowy batalionu według etatu przedstawiać się miał następu
jąco? oficerów stałych 43, oficerów zmiennych 60, podoficerów stałych 
101, szeregowych stałych 51, szeregowych zmiennych 618* Razem więc ba- 

211 talion liczyć miał 873 ludzi. Nie była to duża liczba w skali Wojska 
Polskiego, jednak, jeżeli się weźmie pod uwagę, iż stanowiska etatowe 
należało obsadzić w miarę możności marynarzami, względnie ludźmi obez
nanymi z morzem, trzeba przyznać, ż® sformowanie batalionu nie należa
ło do zadań łatwych* Mimo bowiem wydania dwóch rozkazów odnośnie skie
rowywania odpowiednich ludzi z jednostek zapasowych, a później nawet z 
armii i związków taktycznych, napływ ich był niewystarczający* Wynikało 
to z faktu, iż oficerowie, podoficerowi® i marynarze przedwojennej ma
rynarki znajdowali się w większości w obozach jenieckich lub na ziemiach 
zajętych jeszcze przez okupanta a także w Anglii i Szwecji. Dopiero póź
niej, w miarę wyzwalania nowych części kraju, do batalionu zaczęli na
pływać ludzi® związani z marynarką wojenną* W pierwszych jednak dniach 
organizacji jednostki było ich stosunkowo niewielu.

POCZĄTKOWY OKRES FORMOWANIA BATALIONU

Przystępując do wykonania rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego, 
Szefostwo Mobilizacji i Uzupełnień 8 listopada 1944 r. wyznaczyło na sta-? 
nowiek® dowódcy batalionu kmdr.por. Karola Kopca* Był to oficer korpusu 
morskiego, pełniący przed 1939 rokiem służbę w polskiej marynarce wojen
nej* Latem 1944 roku, przed rozpoczęciem organizowania batalionu, pełnił 

23 służbę w sztabie 1 Armii jako cenzor wojskowy*

19 CAW-1 SMBZ, tęcz* 309/61, s* 121*

20 Tamże, s. 125*
21 Tamże*
22 OSSM, tęcz. 16,s* 1 *
23 Henryk Malinowski, o.c., s* 1.
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Kmdr poro Kopie© przybył 9 listopada na teren byłego obozu koncentra

cyjnego na Majdanku, gdzie formować się miał morski batalion zapasowy, i 
• 24rozpoczął pełnienie swych nowych obowiązków® Na pomieszczenia koszarowi 

batalionu wyznaczone zostały drewniane baraki administracji dawnego ©bożą 
śmierci® Do tych właśnie zaimprowizowanych koszar przybywać zaczęli ofi
cerowie i podoficerowie skierowywani przez Szefostwo Mobilizacji i Uzupe 
nień® Najwięcej ludzi dostarczył batalionowi 9 zapasowy pułk piechoty®': 
12 listopada z jednostki tej przybyło 8 oficerów i § podoficerów® Ppor® 
mar® Jan Kędziorek wyznaczony został na stanowisko j®o® referenta wysoko- 
lenia specjalistów morskich® Oficer radziecki, poromar® Metody Kajdałow 
objął obowiązki poo® dowódcy kompanii morskich specjalistów pokładowych® 
Ppor®mar® Henryk Pawliczek objął dowództwo kompanii morskich specjalistów 
technicznych® Stanowisko dowódcy plutonu maszynistów w tej kompanii objął 
choromar® Edward Blum, a ehor®mar® Stanisław Rybczyński wyznaczony został 
na dowódcę plutonu CKM kompanii desantowej® Przybyły w ty® samy® dniu 
ppor®mar® Edward Pławiński ©bjął obowiązki dowódcy plutonu oficerskiego, 
a ppor®mar® Alfred Borecki <= stanowisko oficera elektrykarza batalionu®*$

Nazajutrz, 13 listopada, zameldował się u kmdr®por® K$pca poroini® 
Tadeusz Wajs, oficer radziecki, skierowany na stanowisk© kierownika war
sztatów technicznych, oraz ppor® Zygmunt Madej, wyznaczony na stanowisko 

2 6 dowódcy plutonu minero-saperskiego w kompanii desantowej®

14 - listopada przybył również z 9 zpp p©r®mar0 Robert Miotieliea, Po
lak urodzony w Związku Radzieckim, wychowanek szkoły morskiej w Odessie, 
oficer marynarki handlowej ZSRR, pływający uprzednio na wodach Oceanu

27Spokojnego® Objął on stanowisko szefa sztabu morskiego batalionu zapa
sowego® Razem z nim zameldował się ©ficer radziecki, ppor® Mikołaj Zacha
rów, który wyznaczony został na stanowisko zastępcy batalionu do spraw

28 gospodarczych®

15 listopada z dowództwa wojsk pancernych skierowany sostał do bata
lionu, jako zastępca dowódcy do spraw lądowych, taadr ppor® Tadeusz Klim
czak® Przed wojną pływał on we flocie radzieckiej na wodach Dalekiego

24 OSbMę 0o0o,6o1o

OSSM, OoC®, Bo 2—3®

Tamże®
27 Leon Doroszewski, o®co, s® 4o
2B OSkjlfip 00C09 So 1o
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29
Wschodu© Tego samego dnia przybył również pporo Władysław Likas na 
stanowisk© dowódcy plutonu łączności i pporowar© Edward Adamczyk na sta
nowisko oficera materiałowego©"^

Ogółem od 12 do 118 listopada wcielono do batalionu dwadzieścia dzie
więć osób przybyłych# poza jedną#z 9 ®ppo Wymienić spośród nich należy 
pporo Hieronima Rowińskiego# który objął stanowisk© dowódcy plutonu w 
kompanii desantowej z jednoczesnym pełnienie® obowiązków dowódcy tej kom
panii© W tym czasie przybył również por© Adaa Skorupski na stanowisk© 
oficera wychowania fizycznego batalionu oraz st©wachmistrz Zygmunt Pier- 
ściński# który objął funkcję dowódcy plutonu żandarmerii© Jeżeli chodzi 
o wcielonych do batalionu w tym okresie podoficerów# to wywodzili się 
oni w większości z polskiej marynarki wojennej© Byli wśród nich m©in© 
st©bosman Ludwik Stefański# st©bosman Zygfryd Szypowicz# bosman Wiktor 
Aleksandrowicz# bosmanmat Czesław Sosnowski© Zostali oni wyznaczeni na 
szefów kompanii# kierowników magazynów itp©'''1'1

Po obsadzeniu zasadniczych stanowisk dowódca batalionu mógł 18 lis
topada podpisać pierwszy rozkaz dzienny# w którym personalni® stwier- 

32 dzon® zostały etatowe przydziały poszczególnych ©ficerów i podoficerów© “ 
Od tej więc pory batalion# jakkolwiek jeszcze bez podstawowego swego 
składnika# jaki stanowić mieli szeregowcy# uważać należy za zorganizowa

ny#
Baraki# w których formował się batalion# ni® mogły pomieścić przewi

dzianej ilości stanu osobowego© Dowództw© poczynił© więc starania © 
uzyskanie obszerniejszego pomieszczenia© W rezultacie uzyskano budynek 
koszarowy b®8 pp w Lublinie# zajmowany przez Oficerską Szkołę Polityczno- 
Wychowawczą© D© przejęcia budynku wyznaczona została komisja pod prze
wodnictwem poroinż© Tadeusza ,Wajsa0^ W trakcie przejmowania budynku 

zdarzył się tragiczny wypadek© Jeden z szeregowych# usiłują© wejść na 
teren koszar bez przepustki# nie podporządkował się wezwaniem wartowni
ka i został śmiertelnie ranny© Był to smutny incydent# wynikły wskutek

29 AMW# Sz© GłoMar©Woj© # tęcz© 777/64# s© 1 © 

30 OSSM0 OoCofl ®o 2o

Tamże# 8© 2-3© 
32 Tamże# s© 1-3®

Tamże# s© 3#



118

nieprzestrzegania dyscypliny© wypadek zdarzył się 22 listopada, następni 
34 go zaś dnia ranny zwarł w szpitalu©

W czasie, kiedy komisja przejmowała nowe pomieszczeni®, do baraków 
na Majdanku przybyła pierwsza i najliczniejsza grupa podoficerów i sze
regowców, skierowanych z 9 zpp© 21 listopada wcielono w skład batalionu 
108 podoficerów i 119 szeregowych© Z tej liczby bez mała połowa ludzi b; 
ła marynarzami© Przybyłych przydzielono do poszczególnych kompanii w na 
tępujących ilościach?

- do kompanii morskich specjalistów pokładowych 43 podoficerów 
/w tym 31 podoficerów z marynarki/ i, 30 szeregowych /w ty® 21 marynarzy/

< = do kompanii morskich specjalistów technicznych 30 podoficerów 
/21 z marynarki/ i 45 szeregowców//15 marynarzy/;

- do kompanii desantowej 9 podoficerów /6 z marynarki/ i 11 szaro, 
gowców /3 marynarzy/;

- do plutonu administracyjno-gospodarczego 26 podoficerów /11 z
35 marynarki/ i 33 szeregowców /6 marynarzy/©

Razem z oficerami i podoficerami poprzednio już wcielonymi stan bata= 
lionu na 21 listopada liczył 19 oficerów, 121 podoficerów i 120 szerego- 

36wych, czyli 260 ludzi© Do 27 listopada liczba ta powiększyła się © dal® 
szych 27 podoficerów i szeregowców, przybyłych jednak nie tylko z 9 zpp 
ale również z rejonowych komend uzupełnień z Lublina, Siodle, Rzeszowa 1 
Dębicy©97

W tym czasie, 23 listopada, batalion zmienił miejsc® zakwaterowania© 
W szyku zwartym kompanie wymaszerowały z terenów byłego obozu 1 udały się 

38 do Lublina, do koszar, mieszczących się przy Alejach Racławickich© Dcb; 
tek ruchomy batalionu przetransportowany został na samochodach ciężaro
wych©

Choć nowe koszary były znacznie lepsze i wygodniejsze, warunki byt©1 
składu osobowego batalionu nie uległy widocznej poprawie© Nadal był© cii 

““ «■>«•«■ V wa»aO«3®«>M» o* MoKoa «* aoo

94 Tamże, s© 11 o

35 Tamże, so 4-5©
96 AMW, SZoGłoMaroWoj©, teczo 777/64, s© 1© 

37 OSSM, o©Co, S© 11©

30 AMW, SZoGłoMaroWoj00 Tęcz© 777/64, s0 1o
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no© Prycze ustawiono w trzech piętrach© Niolepiej przedstawiała się sytua
cja w tzw© pokojach oficerskich, z których większość kadry korzystała, 
gdyż w przeludnionym Lublinie trudno był© znaleźć mieszkanie© Oficerowie 
spali po dwóch na łóżku, przykrywają© się płaszczami© Nie starczało dla 
wszystkich bielizny pościelowej© Brak był© mundurów marynarskich© Maryna
rze nosili mundury piechoty, w dodatku często niekompletne© Chcąc podkreś
lić morski charakter jednostki, niektórzy przypinali sobie do czapek 
przechowane pieczołowici® przez ©kres wojny orzełki s kotwiczkami© Nie
liczni posiadali granatowe marynarski® czapki, a tylk© jeden podoficer, 
bosmanmat Antoni Golinowski miał kompletny marynarski mundur, w którym 
maszerował często na czele kompanii technicznej, wzbudzają© zrozumiał® 

40 zainteresowanie wśród mieszkańców Lublina© " Batalion nie posiadał jesz
cze w tym czasie zorganizowanych warsztatów szewskich, aai krawieckich, 
nie można więc był© reperować odzieży i obuwia© Wiele dc życzenia pozos
tawiał także stan sanitarny batalionu©

Kwestia wyżywienia nastręczała wisi® trudności© Gotowań© przeważnie 
kaszę, kartofle wydawane były tak rzadko, iż stanowiły swego rodzaju luk
sus, a mięs© pojawiał© się w postaci konserw© Ni® był© też czym opalać 
chłodnych pomieszczeń©41 Ta trudna sytuacja, powstała z nienadążania za

opatrzenia za potrzebami szybko rozwijającego się Wojska Polskiego, spo
wodowała, że niekiedy poszczególni ludzie ze składu osobowego batalionu 
zajmowali się pokątnym handlem na lubelskim rynku© Rzecz jasna, ż® do
wództwo walczył© z teg© rodzaju przejawami sprytu i zaradności© Pojawi
ły się w tym czasie również pierwsze wypadki dezercji© Z kompanii mors
kich specjalistów pokładowych i z kompanii desantowej zdezertował© 

42 trzech szeregowych©

24 listopada przybył do batalionu oficer aparatu polityezno-wycho- 
wawczego, ppor© Henryk Malinowski© Był to Polak urodzony i wychowany w 
Związku Radzieckim© Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej brał przez 

pewien czas udział w obronie Leningradu, służą© w® Flocie Bałtyckiej 
ZSRR© Po przejściu do armii polskiej został oficer®® politycznym, peł- 
•oswoajoi a—a*«***■•*■ «■»>■■■*«■>«*•*■* •— —— aaaiwOCGa
39 Leon Doroszewski, o©c©, s© 6© 
40 Tamże, s© 2© 

41 Tamże, s© 7© 

42 Tamże, s© 10 «
' J
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nią© przez pewien- czas funkcję korespondenta gazety żołnierskiej wZwy
ciężymy" o Główny Zarząd Polityczno-Wychowawezy WP skierował g© d© bata
lionu na stanowisk© zastępcy dowódcy d© spraw polityczno-wychowawczych.

W tym mniej więcej czasie przybył z 9 zpp mjr inż, Władysław Tarnaw
ski na stanowisko szefa służby technicznej oraz por* Eugeniusz Jureczek na 

44 stanowisko dowódcy kompanii desantowejo Pierwszy z nich mim© polskiego 
nazwiska i pochodzenia był oficerem radzieckim, drugi Polakiem, Kaszubem 

45 z Kościerzyny, przedwojennym oficerem,' W końcu miesiąca, 29 listopada, 
obowiązki szefa służby artyleryjskiej i uzbrojenia objął ppor, Witold 
Górski, Teg© dnia przydzielony został do batalionu nowy oficer, por,mar, 
Marian Iwankiewicz, który przejął ©d ppor,mar, Pawliczka funkcję dowódcy 
kompanii morskich specjalistów technicznych,4^ Sylwetka teg© oficera na

leżała niewątpliwie do jednych z najciekawszych w batalionie. Służąc 
przed wojną w stopniu podoficerskim na okręci® podwodnym "Ryś, zdał ja
ko eksternista maturę, a następnie ukończył wydział techniczny Państwo
wej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wojna rzuciła go do Anglii, skąd przez 
Francję, Grecję, Włochy i Austrię przedostał się do Polski, gdzie wstą- 

47 pił w szeregi Armii Ludowej, by walczyć z okupantem,

W końcu listopada skład osobowy batalionu powiększył się © dalszych 
13 podoficerów i szeregowców przybyłych z 9 zpp. Choć po przybyciu tej 
grupy stan liczebny batalionu daleki był jeszcze od przewidzianego eta
tem, to jednak można już był© przystąpić d© wykonywania podstawowego za
dania, jakim było szkolenie.

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

Przystępując do szkolenia sztab batalionu opracował program dla 
poszczególnych kompanii, plutonów.! grup oficerów. Przyjęto, iż szkole
nie trwać będzie przez dziewięć tygodni. Oczywiście, nie był t© wystar
czający okres, by opanować wiedzę i umiejętności w zakresie niezbędnym 
dla specjalistów morskich, jednakże trzeba wziąć pod uwagę fakt, ż® nie 

» *> as — m «■» M<a0 <=o a

43 OSSM, ©,c,, so 9o 
44 Tamże, s, 14* 
45 Leon Doroszewski, o,c,, s, 9o 
46 OSSM, OoC,, So 14o 
47 Włodzimierz P o g o d a0 Szlak. 1 samodzielnego morskiego batalionu 
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działo się to w warunkach normalnych® Tocząca się wojna zmuszała do 
pośpiechu® Liczono się z tym, i® spodziewana w najbliższym czasie ofen
sywa radziecka i Wojska Polskiego usunie nieprzyjaciela z okupowanych 
terenów, a wówczas zajdzie konieczność natychmiastowego objęcia w posia
danie wyzwolonego pasa wybrzeża i @©hrony portów#

Opracowany program szkolenia przewidywał, iż całość materiału wyło
żona zostanie w ciągu 45© godzinach lekcyjnych# Część godzin przezna
czono na zajęcia w specjalnościach, część zaś na ©panowanie wiedzy ogól- 
nowojakowej® Zgodnie z tymi założeniami dla kompanii morskich specjalis
tów pokładowych i technicznych przeznaczono 228 godzin na szkolenie fa- 
chowo-morskie, resztę zaś, czyli 222 godziny na szkoleni© ogólnow©jsko- 
weo Plutony artyleryjski, łączności i minersko-saperski kompanii desan
towej otrzymały 118 godzin na szkoleni® w swoich specjalnościach, resztę 
zaś czasu przeznaczyć miały na szkoleni® w zakresie piechoty morskiej® 
Szczegółowe tygodniowe rozkłady zajęć dla poszczególnych grup szkolenio
wych miał opracowywać ppor® Kędziorek, pełniący wówczas funkcję referen
ta wyszkolenia specjalistów morskich®

Szkoleniem obję^efe także kadrę oficerską batalionu, przewidując dla 
niej 48 godzin zajęć, po 8 w każdej dekadzie® Oficerów podzielono na 
dwie grupy# Do jednej należeć mieli dowódcy kompanii 1 szefowie służb, 

4-8 do drugiej zaś dowódcy plutonów i skład osobowy plutonu oficerskiego®

Szkoleni® rozpoczęto 4 grudnia 1944 roku® W przeddzień tego ważne
go w życiu, batalionu wydarzenia kmdr por® Kopie© pisał w rozkazie 
dziennym ^Oficerowie, podoficerowi® i marynarze baonu morskiego? Mam 
stu procentową pewność, że z zapałem młodzieńczym i wytrwałością cechu
jącą marynarzy przystąpicie do szkolenia® Wierzę głęboko, ż« cel, jaki 
wytknąłem na ten okres, będzie osiągnięty i że staniecie się takimi 
żołnierzami, którzy będąchcieć i umieć walczyć# Okres wyszkolenia ma 
uczynić was zdolnymi d© służby na morzu® Marynarze? Pamiętajcie, że 
jesteście pierwszą jednostką morską w wyzwolonej Ojczyźnie®##

Ojczyzna wierzy asam, że czasu nie marnujemy, ż® pracujemy i w dniu, 
w którym staniemy nad ukochanymi wędami Bałtyku, będziemy posiadać nie 
tylko wielką miłość do Polskiego Morza, ale i przygotowani® fachowe?'!. 
Rozkaz kończył się słowamis “Marynarz®? Gorliwa praca nasza będzie ce
giełką pod fundament silnej, niepodległej i demokratycznej Polski".®!'^ 
SO*3«»«w <■• OBOOB «■»<■» ** «a «—«*■«■■> oao *0 MM «a> Q|C> ŁiluJG
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Zgodnie z przewidywaniami dowódcy skład osobowy batalionu przystąpił 
do szkolenia z zapałem# choć warunki# w jakich wypadłe realizować program 
były wyjątkowo trudne© Nie posiadano podręczników# brak t®t był© jakich
kolwiek pomocy naukowych# które mogłyby ułatwić przyswojenie znajomości 
urządzeń i uzbrojenia okrętowego© Zapał i pomysłowość kadry batalionu : 
przezwyciężyły jednak te trudności© W wyniku porozumienia z odpowiedni
mi władzami kompania techniczna zaczęła chodzić na zajęcia praktyczne do 
lubelskich zakładów przemysłowych# takich, jak elektrownia# fabryka dróż- 
dży# czy cegielnia© Marynarze mogli się tam zapoznać z pracą kotłów 
parowych i szeregiem innych urządzeń mechanicznych© D© zajęć teoretycz
nych zorganizowano we własnym zakresie rysunki podstawowych urządzeń 
okrętowych© Pomysłowością i zaradnością wyróżniał się dowódca plutonu 
motorzystów# choromar© Franciszek Zając© Niektórzy podoficerowie# jak 
np0 bosmanmat Ludwik Teiehert# czy boms&nmat Edward Majewski ©flarow- 
li własne# przechowane sprzed wojny podręczniki i instrukcje technlcz?

51ne© wykonano też inne prace# jak npo stoły potrzebne do nauki# oprawę 
do tablic poglądowych itp©

Trudniej było stosować poglądowe środki nauczania w szkoleniu 
specjalistów pokładowych# gdyż w odległym od morza Lublinie nie istnia
ły ani oryginały# ani modele uzbrojenia okrętowego# przyrządów nawiga
cyjnych# czy też takiego wyposażenia okrętu# jak kotwice# urządzenia 
sterowe# cumownicze itp© Wykładowcy polegać musleli wyłącznie na włas
nej pamięci i umiejętności plastycznego przekazywani.® wiadomości przy 
pomocy żywego słowa i ewentualnie odręcznych rysunków© Stosunkowo naj
mniej trudności nasuwało szkolenie kompanii desantowej# gdyż wyszkole
nie ogólnów©jakowe# na które kładziono w niej główny nacisk# możliwe 
było do realizowania w każdyah warunkach©

Zajęcia z zakresu specjalności morskich przeprowadzali oficerowie 
marynarki wojennej© Wykorzystywano także jak© instruktorów starą kadrę 
podoficerską© Szkoleniem kompanii pokładowej opiekował się osobiście 
szef sztabu batalionu# por©mar© Mietielica# Uczył ©n marynarzy wląza- 

52 nia węzłów# wykładał nawigację i podstawy teorii okrętu© Nadzór nad

50 'Henryk Malinowski# o©c©# s© 8©

51 OSSM# OoCo# So 73o

52 Henryk Malinowski# o©c© s© 9©
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szkoleniem ogólnowojskowym sprawował zastępca dowódcy batalionu do spraw 
lądowych© Sajęcia przeprowadzali dowódcy kompanii i plutonów©

Organizacją szkolenia politycznego zajął się zastępca dowódcy bata

lionu do spraw polityezno=*wyehowawozych ppor© Malinowski© Był on wów
czas jedynym ofioerss® politycznym w batalionie, toteż do pracy z maryna
rzami zobowiązał przede wszystkim dowódców kompanii, plutonów oraz nie
których podoficerów© Przeprowadzali oni pogadanki związane s aktualną 
sytuacją na froncie, jak i na wyzwolonych już terenach kraju© Wyjaśnia
li© marynarzom sprawę reformy rolnej, polsko-radzieckiego braterstwa bro
ni, kwestię historycznego prawa Polski do szerokiego dostępu do morza© 
Tematem pogadanek była również polityka sanacji, zagadnienie klęski 
wrześniowej itp© Głównie jednak prasę wyjaśniającą prowadzono ze składem 
osobowym w celu poprawienia stanu dyscypliny, która pozostawiała jeszcze 
niestety wiele d© życzenia© Zarówno wśród marynarzy, jak i kadry zawodo

wej zdarzały się przejawy naruszania przepisów regulaminów, wymagają©®, 
poza surowpal karami, także omawiania 4©h w szerszy® kolektywie© 
Stan ten zmusił dowódcę batalionu między innymi przedsięwzięciami tak
że do utworzenia sądu honorowego dla oficerów młodszych© W skład sądu, 
powołanego 12 grudnia, weszli? por© Adam: Skorupski jako przewodniczący, 
porofeż© Tadeusz Wajs jako jego zastępca, por© Eugeniusz Jereczek w 
charakterze sekretarza oraz por©mar© Marian Iwankiewicz i chor©mar© 
Stanisław Rybczyński jako członkowie©*’4

W grudniu 194-4 r® przybyli do batalionu nowi ludzie© 6 grudnia 
wcielono 13 podoficerów i szeregowców, wśród których znajdowali się 
pierwsi poborowi, wymagający podstawowego, rekruckiego przeszkolenia© 
W dwa dni później wcielono dalszych 12 ludzi, a wkrótce potem pierw- 
szych b ochotników z RKU Lublin-Pcwiat© Obowiązki szefa służby che
micznej i dowódcy plutonu chemicznego objął oficer radziecki, kpt©- 
Weiewołod Aleksiejew© Batalion otrzymał także lekarza na etatowe sta
nowisko w izbie chorych, ppor© Kazimierza Krawczyna© Dotychczas spra
wami medycyny zajmował się jedynie sanitariusz, przybycie lekarza po
prawiło więc opiekę nad stanem zdrowotnym batalionu©9^ Pod koniec mie-

51
Tamże, s© 7©

54 OSSM, O©©©, s© 30©

99 Tamże, bo 24, 27, 36O

$$ Tamże, a© 27, 32©
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siąca, 23 grudnia, dowództwo bataliom uzupełnione zostało przez ofice
ra przedwojennej marynarki wojennej, kptomar, Władysława Trzcińskiego, 
który objął stanowisko sastOFT^a^aliona do spraw morskich,$7 w jego I 

osobie dowództw© zyskało dobrego, energicznego wychowawcę i organiza
tora.

Tymczasem zbliżały się święta i dowódca bataliom postanowił przed 
ich nadejściem zamknąć pierwszy etap szkolenia sprawdzeniem nabytych 
przez marynarzy wiadomości, W tym celu przeprowadził w dniu 22 grudnia 
kontrolę wyszkolenia pojedynczego marynarza, Była ©na zarazem spraw
dzianem wysiłku włożonego przez kadrę zawodową. Wyniki kontroli były za 
. _ . 58dowalające.

Po kontroli nadeszły święta, a z nimi kilkudniowy odpoczynek. Pow
stała na terenie Lublina organizacja Ligi Morskiej, po nawiązaniu przez 
swego przedstawiciela, ©b, Józefa Skwarka kontaktu z dowództwem bata® 
lionu, zaprosiła liczną delegację marynarzy, podoficerów i oficerów na 
przyjęcie gwiazdkowe. Odbyło się ©n© 23 grudnia w gmachu gimnazjum im, 
Ve.ttwrów, Dzięki staraniom zastępcy dowódcy do spraw polityezno-wyeh©- 
wawczych, który akurat w przeddzień awansował do stopnia porucznika, 
marynarze wystąpili na przyjęciu z własnym programem artystycznym, Na 
wyróżnienie spośród osób, biorących udział w występach, zasługiwał 
ppor, Janusz Kunde = jeden z organizatorów życia kulturalnego w bata® 
Ilonie, Występował również zespół muzyczny, grający na instrumentach 
©trzymanych od zarządu Ligi Morskiej, Nazajutrz dowództwo urządził© w 
koszarach wieczór wigilijny, na który przybyli goście zaproszeni z 
zewnątrz. Marynarze otrzymali wówczas prezenty od mieszkańców Dubli®

59na. Ten miły, choć niezbyt może ważny w tyciu batalionu epized, 
świadczył jednak o wielkiej sympatii społeczeństwa do marynarki wojen
nej , o ogromnym zaangażowaniu uczuciowym w stosunku do wszelkich poczy' 
nań, mających na celu zapewnienie naszemu krajowi trwałego i szerokiego 
dostępu do morza, W tych skromnych, ubranych w zielone mundury żołnie
rzach, Lublinianie widzieli jut przyszłych obrońców polskiego wybrze
ża i stąd też rodził się ów serdeczny do nich stosunek,

57 CAW - 1 SMBZ, 309/67, s, 16, 

58 OSSM, o,c,, s, 39o
59 Henryk Malinowski, OoC,, s, 10,
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Przyjemny świąteczny nastrój zakłóciła nagła żałoba© 25 grudnia 
zmarł na zawał serca kwatermistrz batalionu, por© Mikołaj Zacharów© 
Obowiązki zmarłego dowódca batalionu polecił czasowo objąć szefowi 
służby technicznej, mjr©inż© Władysławowi Tarnowskiemu, który nadal 
miał również pełnić swą dotychczasową funkcję©80

Nowy, 1945 rok witał skład osobowy batalionu zwiększonym zapałem 
do szkolenia, wzbudzonym nadzieją na rychłe już oswobodzenie całego 
kraju i dojście do brzegów Bałtyku© Stan liczebny batalionu na dzień 
1 stycznia 1945 roku wynosił 350 ludzi, w tym 40 oficerów, 150 pod® 
oficerów i 160 marynarzy© Daleko jeszcze było do osiągnięcia etatowej 
liczby 873 ludzi© Poważne braki występowały zresztą także w uzbrojeniu 
i wyposażeniu materiałowym© Np© zamiast 450 przewidzianych etatem ka
rabinów posiadano tylko 189, z czego 60 było ćwiczebnych© Zamiast 236 
pistoletów automatycznych na wyposażeniu znajdowało się jedyni© 56, a 
z 40 RKM posiadano 14, w tym 4 ćwiczebne© Z 4 należnych CKM w batalio
nie znajdowało się 3, w tym 2 ćwiczebne© Nie posiadano także ujętych 

61 w etacie dział 76 i 45 mm, ani samochodów©

Niemniej jednak batalion był już stosunkowo dużym oddziałem© 
Koszary robiły się coraz bardziej ciasne© Należał© czynić poszukiwa
nia za nowym miejscem zakwaterowania© Poszukiwania na terenie Lublina 
nie dały rezultatu© Jednocześnie z nimi dowódca batalionu w porozumie

niu z wyższymi przełożonymi postanowił szukać odpowiedniego pomiesz
czenia na trasie spodziewanego wkrótce przemarszu jednostki w stronę 
morza© W tym celu 2 stycznia wysłał kpt©mar© Trzcińskiego do wyzwolo
nej już Pragi, aby tam zarezerwował u władz wojskowych pomieszczenie, 
mogące pomieścić około 400 ludzi© Kpt© Trzciński wyszukał na Pradze 
i zarezerwował u komendanta miasta Warszawy budynek gimnazjum przy 

62Ul© Kępnej 17© Po pomyślnym załatwieniu tej sprawy powrócił 11 stycz. 
nia do Lublina© 60 61 * *

60 OSSM, OoC©, s© 43©
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12 stycznia 1945 roku rozpoczęła się ofensywa Armii Radzieckiej © 
W ciągu trzech dni ruszyło do natarcia pięć frontów, rozciągniętych na 
1200 km przestrzeni między Bałtykiem a Karpatami© Dla narodu polskiego 
była to ofensywa wyzwoleńcza, gdyż przyniosła w rezultacie wolność oku- 
powanej dotąd większej części kraju© W walce z hitlerowskim najeźdźcą 
aktywny udział brało ludowe Wojsko Polskie© 1 Armia WP, wchodząca w 
skład I Frontu Białoruskiego, dowodzonego przez marszałka Żukowa, roz
poczęła swą wyzwoleńczą walkę od udziału w operacji warszawskiej, a 
następnie skierowana została na jeden, z najtrudniejszych odcinków, ja
kim była potężna linia umocnień niemieckich - Wał Pomorski©

Nie wszystkie jednak jednostki Wojska Polskiego przeznaczone były 
do bezpośredniej walki z nieprzyjacielem© Morski batalion zapasowy 
szkolił się intensywnie, śledząc, jednocześnie z napięciem przebieg 
działań wojennych, od rozwoju których zależał termin wymarszu na wy
brzeże© Na wieść o wyzwoleniu Stolicy kmdr por© Kopiec postanowił wy
słać ponownie swego zastępcę.do spraw morskich, by zarezerwował dogod
ne pomieszazenie dla batalionu w samej Warszawie lub w innych mias
tach, takich jak Modlin, Płock, czy Toruń, w zależności ©d ukształto
wania się linii frontu© Kpt©mar© Trzciński wyruszył więc znowu 19 sty
cznia do Warszawy© Po zorientowaniu się na miejscu w sytuacji, zare
zerwował u komendanta miasta X Pawilon na terenie Cytadeli, po czym 

63 wrócił do jednostki 3 lutego© “

Styczeń nie przyniósł w życiu batalionu powabniejszych zmian© 
Można jedynie do nich zaliczyć awanse szefa sztabu, por©mar© Mi.et.iell- 

. 64 cy 1 poroinżo Wajsa do stopni kapitanów"■ oraz przybycie trzech ofi
cerów politycznych na stanowiska zastępców dowódców kompanii© Byli tog 
ppor© Stanisław Skorek i bracia - Władysław i Leon Doroszewscy, którzy 
po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Polltyczno-Wychowawczej skierowani 
zostali do pełnienia służby w morskim batalionie zapasowym© Ppor© 

Władysław Doroszewski, przedwojenny mat nadterminowy, objął od ppor© 
Henryka Skirmunta obowiązki zastępcy dowódcy kompanii morskich specja-
G3>as»a— ©owo■—■«=>©■»«»«» <a»«» —«aa»«na>»«-><»® —«■© ssot«i<=0'«>»G»
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listów pokładowych# a ppor© L®on Doroszewski - zastępcy dowódcy kompa- 
65nil desantowej© Funkcję zastępcy dowódcy kompanii morskich specjalis

tów technicznych objął ppor© Stanisław Skorek©Ppor© Skinaunt# który 
od grudnia pełnił obowiązki zastępcy dowódcy kompanii pokładowej# jak 
ją w skróci® nazywane# po przekazaniu ich ppor© W© Doroszewskiemu# ob
jął stanowisko kierownika świetlicy© Tak więc wszystkie etaty oficerów 
polityczno-wychowawczych zostały obsadzone©

Pod konie© drugiej dekady stycznia przyszedł do batalionu jeszcze 
jeden nowy oficer# poro Jan Dobrenk©# który objął od mjr©inż© Tarnowa- 
kiego pełnione przez niego czasowa obowiązki kwatermistrza© * Por© 

Dobrenko okazał się oficerem rzutkim i przedsiębiorczym© Dzięki jego 
staraniom d© wyzwolonej Łodzi wysłana została grupa marynarzy pod do
wództwem bosmana Edwarda Majewskiego w celu zorientowania się w możli
wościach zdobycia w łódzkich fabrykach granatowych# marynarskich mundu
rów© Po kilku dniach grupa bosrn© Majewskiego powróciła wprawdzie bez 
mundurów# ale za to z dwoma samochodami koców© 0 mundury kwatermistrz 

68 czynił nadal starania# koc© rozdano zaś marynarzom©

W życiu batalionu miały miejsc® też mniej przyjemne wydarzenia© Do 
takich niewątpliwi® zalicSyJ^s^arżająd® sięnadal wypadki dezercji© 

Trudne warunki rozwoju batalionu i wzrastając® nasilenie reakcyjnej 
propagandy ujemnie wpływały na słabsze jednostki# powodując w poszcze
gólnych wypadkach załamywania się ludzi i opuszczanie przez nich sze
regów wojska© W batalionie od stycznia do marca 1945 ro zdezertowało 
7 marynarzy i podoficerów oraz jeden oficer©

W dniu 1 lutego 1945 r® Naczelny Dowódca Wojska Polskiego podpi
sał rozkaz# na mocy którego została nadana batalionowi nowa nazwa? 
”1 samodzielny morski batalion zapasowy"©7® Przydzielono mu także nu

mer poczty połowęj« 83844©

Leon Doroszewski o©c®# s© 3© 
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68 Leon Doroszewski# oo©o9 s© 9# 10© 
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70 CAW# 1 SMBZ# 309/62# So 4® D© tej pory w dokumentach występowały 
różne nazwy# jak np© zapasowy batalion morski# samodzielny polski 
zapasowy batalion Marynarki Wojennej itp©
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Nazajutrz gen. broni Michał Rola-żymierski zawezwał do siebie kmdr* 
>0'.r^ Kopca i udzielił mu osobiście wytycznych c© do zadań, jakie ba
talion będzie miał do wykonania po wyzwoleniu Gdańska i Gdyni oraz w 

71 czasie najbliższym* Natychmiast po tej rozmowie kmdr por* Kopiec wy
stąpił do Departamentu Uzbrojenia Wojsk®. Polskiego z prośbą © uzupełnie
nie uzbrojenia do stanu faktycznego oraz o wymianę broni ćwiczebnej na 
bojową, motywują© to mającym w najbliższych dniach nastąpić wymarszem 
batalionu na świeżo wyzwolone ziemie Pomorza, a następnie dalej, na wy- 

♦ 72brzeże morskie*

Posuwające się szybko na zachód wojska radzieckie i polski® oswoba- 
dzały coraz &o nowe obszary kraju* Już 7 lutego zameldował się w bata
lionie pierwszy oficer, przybyły z terenów wyzwolonych przez ofensywę 
zimową, kpt* Zbigniew Braniecki, były dowódca kompanii w batalionie 
piechoty morskiej w Wejherowi®* Został on przydzielony do plutonu oficer
skiego* Szybko zmieniająca się sytuacja na froncie spowodowała, iż Sze
fostwo Mobilizacji i Uzupełnień już 8 lutego wydało rozkaz o wymarszu 
1 samodzielnego morskiego batalionu zapasowego z Lublina do Warszawy© 

73Wymarsz nastąpić powinien 10 lutego o godzinie 10*00* V/ dniu tym wy
dany jednak został rozkaz Naczelnego Dowódcy, określający Włocławek ja
ko nowe miejsce postoju jednostki* Batalion miał się tam udać koleją, a 

74 - nie, jak to było przewidziane w pierwszym rozkazie, marszem pieszym*

W dniu ©płaszczenia Lublina, korzystając z przypadającej 25 rocznicy 
odzyskania przez Polskę dostępu do morza, kmdr por* Kopie© wydał specjal
ny rozkaz, w którym pisał? "Czeka nas ogromna praca! 500 km wybrzeża 
J»a<J muśliny wziąć w nasze twarde, marynarskie rę©®! Kusimy dobrze zago 
podarować się na wybrzeżu© Wkrótce powracamy na Bałtyk! aby ten powrót 
przyspieszyć, musimy wytężyć wszystkie nasze siły dla ofiarnej i niezmo;

«> 75 dowanej pracy dla naszej Ojczyzny"*

Dowódca batalionu postanowił skład osobowy swej jednostki wysłać 
w trzech rzutach* Jak© pierwsza miała wyjechać kompania techniczna 
wraz z drużyną z plutonu administraeyjno-gospodarczego* Dowódcą transpo: 
ea<aDaBCH>ME><sDanfiK>ao«K><K>«K>«apa0<aoMB«sao<aKMocK>aB>aK>MOQ»<»<as>«»«w>*»aoGSMS3<=>c»«B>a9<S»«s»G3c3 

71 CAW, 1 SMBZ. 309/64, a* 189© 
7?l’CAW, 1 SMBZ, 309/71, s* 19. 
73 CAW, 1 SMBZ, 309/62, s* 119* 
74 OSSM, o.c., s, 96* 
75 y Tamże, s. 92*
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tu został wyznaczony kpt® inż® Wajs# Nazajutrz, w drugiej turze przewi
dziany był wyjazd kompanii desantowej i drugiej drużyny plutonu admini
stracyjno-gospodarczego oraz części oficerów dowództwa i sztabu batalio
nu® Transportem tym dowodzić miał kpt®mar® Mietiellca® 12 lutego wyru
szyć winien trzeci rzut składający się z kigmpanii pokładowej i pozosta
łej części batalionu pod dowództwm kmdroppor® Klimczaka® Dowódca bata
lionu zamierzał pojechać osobno własnym samochodem® Do czasu jego przy
bycia, zastępować go miał na nowym miejscu postoju kpt®mar® Trzciński® 
Kwatermistrz batalionu otrzymał poleceni® pozostawienia w Lublinie pew
nej ilośoi ludzi jak© ochrony, mającej za zadani® zabezpieczenie mienia 
jednostki do czasu uzyskania środków transportu® Kuchni® polow® i pro
wiant wyjechać miały na dwóch wozach taborowych i dwóch podwodach 10 lu- 

76tego pod dowództwem chor®mar® Widawskiego®f

Pierwszy rzut w liczbie 6 oficerów 1 90 szeregowych wyjechał zgod
nie z planem® Niestety, następny transport na skutek braku pociągu mógł 
wyruszyć dopiero 12 lutego z pozostałą częścią batalionu® *

■Droga do Warszawy, stanowiącej pierwszy etap podróży, trwała około 
doby® Batalion wyładował się na Pradze i został zakwaterowany w zarezer
wowanym uprzedni© przez kpt® Trzcińskiego budynku gimnazjalnym przy 
ulicy Kępnej 17 oraz w budynku przy ulicy Otwockiej 3® Pobyt w Warszawie 
trwał około trzech dni® Marynarze mieli możność przyjrzeć się leżącej 
w gruzach stolicy® Widok ten sprawiał przygnębiające wrażenie i zwięk
szał jeszcze nienawiść do barbarzyńskiego wroga®

Po krótkim odpoczynku kompania pokładowa i desantowa przeszły z Pra
gi do Warszawy przez most zbudowany w tym czasi® przez radzieckich i 
polskich saperów i na dworcu gdańskim załadowały się do wagonów towaro
wych® Podróż do Włocławka trwała prawi® całą dobę® Na miejsce transport 
przybył 17 lutego® Obydwie kompanie w szyku zwartym, z pieśnią na ustach 
przeszły z dworca do koszar byłego 14 pp przy ul® Żytniej, gdzie znajdo- 

78 wała się już kompania techniczna przybyła tu wcześniej na samochodach®

76 So 96©
77 CAW, 1 SMBZ, 309/64, s® 181-182®
78 AMW, Szt.GłoMar.Woj., tęcz® 777/64, s®. 4®
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Przemarsz batalionu ulicami Włocławka spotkał się z gorącymi owacja* 
ml ze strony mieszkańców miasta© Po raz pierwszy ©d wielu lat ujrzeli 
oni znowu polskiego żołnierza. Radość była tym większa, gdy Włocławia- 
nie zorientowali się, iż mają do czynienia z marynarzami© Zresztą zado
wolenie było obopólne© Widok czysto utrzymanego miast®, uśmiechniętych 
przyjaźnie twarzy przypadł mocno marynarzom batalionu d© serca©

Koszary zajęte przez batalion zapewniły całemu stanowi osobowemu 
wszelkie wygody, których dotąd, niestety, nie miał możliwości zaznać© 
Kompanie otrzymały odrębne, dobrze ogrzewane bloki mieszkalne. Maryna- . 
rze nie musieli już spać na gołej słomie, jak to miało miejsc® w po
przednich. koszarach, gdyż dla wszystkich wystarczył© sienników© Oficerós 
wie ©trzymali nawet materace© W rejonie każdej kompanii znajdowały się 
pomieszczeni.® przeznaczone na świetlic®, c© zezwalał© na rozwinięci® 
w większym stopniu niż dotychczas pracy kulturalno-oświatowej© ¥/ kosza
rach znajdował się takż® klub oficerski oraz stadion© Były tu również 
odrębn® pomieszczenia na stołówki, kuchnie, magazyny i inne zabudowa- 

79 nia gospodarcze©

Znacznej poprawi® uległ© takż® w® Włocławku wyżywienie stanu oso
bowego. Batalion otrzymał bowiem polecenie zaopatrywania się samodziel
nie w produkty żywnościowe. Ponadto, dzięki inicjatywie kwatermistrza, 
zostały zajęte na rzecz batalionu poniemiecki® magazyny żywnościowe, 
a w późniejszym nieco ©kresie batalion przejął jak© swoje gospodarstw© 
majątek w Złociowi®. Na kierownika tego majątku dowódca jednostki wyzna;

80 czył kpt. Branieckiego. Wszystkie te.poczynania przyczyniły się do te
go, że batalion ni® tylko ni® odczuwał braków prowiantu, lecz posiadał 
jego znaczne zapasy.

P© rozlokowaniu się na nowym miejscu skład osobowy zajął się oczysz
czaniem rejonu koszar z pozostawionego prze* wycofującego się nieprzyja®’ 
cielą uzbrojenia i amunicji. Prac® te wykonywano pod kierunkiem szefa 
służby artyleryjskiej i uzbrojenia, por.mar© Witolda Górskiego©

Pracowity tryb życia batalionu został p© paru dniach zakłócony 

wiadomością o pojawieniu się w lesi® w rejonie miejscowości Kowal uzb: 
jonej grupy żołnierzy hitlerowskich© W batalionie zarządzono alarm ,a

79 Leon Doroszewsk i,o©co, s© 11-12o 
80 Henryk Malinowski, o©c©, s© 13-18, 
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kompania techniczna w sil® 45 ludzi pod dowództwem por© Iwankiewicza 

udała się Samochodem# dostarczonym specjalni® w tym celu przez radziec
ką komendę miasta# do wskazanej miejscowości© Pozostała część batalionu 
pod dowództwem kpt©mar© Trzcińskiego zaczęła przygotowywać się do ©brony 
w rejonie koszar# urządzają© prowizoryczne umocnienia© Do walk nie doszło© 
Oddział hitlerowski rozszedł się# a pojedynczy żołnierze dostali się w 

81 następnych dniach do niewoli©

P© nocnym alarmie kmdr por© Kopie© wystąpił do Szefa Sztabu Głównego 
Wojska Polskiego © zwiększenie stanu ilościowego swego oddziału# prosząc 
o skierowani® d© Włocławka wszystkich zgłaszających się d© wojska byłych 

82 marynarzy©

Tymczasem późnym wieczorem 24 lutego przybyli do dowódcy batalionu 
oficerowie łącznikowi ze Sztabu Głównego Wojska Polskiego# przywożąc ze 
sobą rozkaz Naczelnego Dowódcy © udziale 1 samodzielnego morskieg© ba
talionu zapasowego w defiladzie# mającej się odbyć nazajutrz rano w 

83 Warszawie©""Dowództwo batalionu wybrał© najbardziej reprezentącyjnych mary
narzy spośród składu osobowego i utworzył© z nich specjalną kompanię# nad 
którą dowództwo powierzono kpt©mar© Trzcińskiemu® Kompania ta przemunduro- 
wała się w ciągu nocy w granatowe# marynarskie mundury# przywiezione na 
krótko przedtem z Łodzi© Krawcy batalionowi mieli całą no© pełne ręce 
roboty©8^

Rankiem 25 lutego kompania wyjechała samochodami do Warszawy© Kiedy 
przybyła na miejee# defilada była już w toku© Marynarze zajęli miejsc® 
za oddziałami 8 DP II Armii WP© Na trybunie# przed którą maszerowali# 
znajdował. się Prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut# Naczelny 
Dowódca Wojska Polskiego gen©broni Michał Rola-Żymierski oraz szereg in
nych przedstawicieli Partii i Rządu© Pojawienie się marynarzy wywołał© 
tak gromki® owacje# iż zagłuszyły on® całkowici® orkiestrę© Kompania 
przeszła bardzo sprawnie© Dowodem teg© był© podziękowanie Naczelnego Do- 
•ódcy złożone wkrótce p® zakończeniu defilady przez oficera łącznikowego 
na ręo® dowódcy kompanii© Dostarczył on takż® specjalny rozkaz pochwalny, 

81 AMW, Szt©Gł©MaroWojo, tęcz© 777/64# so 4# 5o 
82

CAW# 1 SMBZ, 309/64# s© 185-186© 
83J AMW# Szt.Gł.Mar.Woj.# ,te©»o';777/64# s© 5© 
84 Leon Doroszewski o®cos s© 14®
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który tego samego jeszcze wieczoru odczytany został przed, frontem bata- 
85lionu we Włocławku#

Pod koniec miesiąca, po zagospodarowaniu się już na dobre w nowych 
koszarach, batalion przystąpił do kontynuacji przerwanego szkolenia# 
27 lutego kpt.ihź# Wajs otrzymał od dowódcy batalionu rozkaz niezwłocz
nego uruchomienia warsztatów technicznych, tak by kompania morskich sp« 
cjalistów technicznych mogła rozpocząć programowe zajęcia® Do zajęć 
programowych włączono także zaprawę wioślarską® Prowadzono ją na łodziach 

87 okrętowych pozostawionych na Wiśle przez okupanta®

Wiele uwagi zwracano na podniesienie poziomu zajęć politycznych® Po 
pogadankami na tematy aktualne, przeprowadzanymi dla marynarzy i podofi 
cerów, oficerowie polityczni troszczyli się o rozwijanie życia świetlico
wego w kompaniach, o podnoszenie poziomu dyscypliny itp® Dzięki staraniom 
por® Malinowskiego dla oficerów radzieckich i Polaków urodzonych na ter
nach ZSRR 
Nawiązano 
batalionu

zorganizowano wieczorowe zajęcia z nauki języka polskiego® 
także bliższe kontakty ze społeczeństwem Włocławka® Oficerowie 
często występowali na wiecach, akademiach, wygłaszali refera-

* 88ty na aktualne tematy, pomagali w organizowaniu masówek®

Tymczasem do batalionu przybywali nowi ludzie® Byli t© przeważni® 
ochotnicy, zgłaszający się poprzez RKU d© służby w pierwszej jednostce 
marynarki wojennej# Ludzi tych należało szkolić od podstaw® W tym celu 
dowódca batalionu 22 marca polecił zorganizować pluton uzupełnień przy 
kompani i desantowej# Na dowódcę plutonu wyznaczył ppor® Witolda Aleksie 
jewa® Szkolenie miało się zacząć 28 marca według programu opracowanego 
przez referenta wyszkolenia por® Skorupskiego® Y/krótce jednak zaszły 
wydarzenia, które przerwały ustabilizowany już tryb życia batalionu®

85 AMW, Szt.Gł.Mar.Woj., 777/64, s® 5®
86 OSSM, o.c®, s. 104®

87 AMW, Szt.Gł.Mar.Woj. 777/64, s® 4,
88 Henryk Malinowski, o.c®, s. 17“20®
89 OSSM, o.c®, s® 120®
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PRZYBYCIE NA WYBRZEŻE I PIERWSZE ZADANIA

Ostanie dni marca 1945 r© przyniosły wyzwolenie ziem Pomorza Gdańs
kiego© Wojska II Frontu Białoruskiego, dowodzone prze® marszałka Roko
ssowskiego, '‘zdobyły 23 marca Sopot, rozdzielają© tym samym obronę nie
miecką w rejonie Trójmiasta na dwie części© 28 tegoż miesiąca, przy 
współudziale 1 brygady pancernej im© Bohaterów Westerplatte, wyzwolona 
została Gdynia, a w dwa dni później powrócił d© Polski stary słowiański 
port - Gdańsk© Biało-czerwona flaga zatknięta na Dworze Artusa ręką, 
żołnierza polskiej brygady pancernej była nie tylko wyrazem zwycięsko 
zakończonej walki, lecz również symbolem sprawiedliwości dziejowej, 
przywracającej to miast© prawowitym właścicielom©

31 marca Naczelny Dowódca WP wydał specjalny rozkaz, w którym pole
cił 1 samodzielnemu morskiemu batalionowi zapasowemu przenieść się nie
zwłoczni® d© Gdańska, wydzielają© jednocześni® jedną kompanię do Gdyni, 

, 90aby przejąć ochronę portów i zabezpieczyć w nich porządek©

W tym czasie we Włocławku przygotowywano się do poważnej uroczystoś

ci© Miało nią być pierwsze podniesienie bandery wojennej na terenie ko
szar w dniu 1 kwietnia© Wieść © zdobyciu Gdyni i Gdańska zdążyła już 
dotrzeć do Włocławka® Wszyscy spodziewali się, ż® lada chwila nastąpi 
wymarsz z gościnnego miasta, nad morze© "Wybiły ostatni® godziny życia 
bestii hitlerowbM#j - pisał z okazji podniesienia bandery dowódca ba
talionu.- ... Gdynia 1 Gdańsk są wolne© Wracamy na Bałtyk, gdzie obejmie- 
my prastare polski® ziemie nad wybrzeżem morza© Będziemy wiernie i pil
nie strzec morskich granic Rzeczypospolitej Polskiej© Bandera wojenna 
jako symbol władani® Polski na morzu jest powierzona nam marynarzom 

, 91
i w obroni® tej bandery nie będziemy szczędzić si% i życia"©

Nazajutrz, 2 kwietnia batalion samochodami wyruszył w drsgę d© 
Gdańska© ®?asa prowadziła przez Toruń, Chełmżę, Grudziądz,Gniew i 
Tczew© W Toruniu kolumna samochodów zatrzymał® się w pobliżu zabudowań 
bjrłej Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, aby dać ludziom*odpoczy
nek© Mieszkańcy miasta owacyjni® witali polskich marynarzy© Orkiestra 

batalionu koncertowała siedzą© na samochodzie, a marynarz® śpiewali 
morskie piosenki, gorąco za nie oklaskiwani przez zgromadzoną dokeła
C3t>t©®ii>®>cau«caaDix>«iOQK>aoGasaa3a3e)©nuo ®B®saccsaG3Garac3Ga«u3CDŁ3CaC3Ga 
90 CAW, U SMBZ, 309/62, s© 2480 

91 OSSM, ©©Co, s© 134©
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samochodów ludność. Po niedługiej przerwie kolumna ruszyła dalej® Ponie
waż droga wieść miała przez zalesione tereny, dowództw© batalionu wydało 
rozkaz załadowania broni, aby odeprzeć ewentualną napaść, mogących się 
tu ukrywać oddziałów niemieckich# No© jednak upłynęła spokojnie® Nad ra
nem 3 kwietnia batalion przybył do Tczewa®

Dojeżdżają© do Gdańska, z daleka już widać było łwfey i dymy pożarów# 
Z oddali dobiegał huk dział, a od strony Żuław słychać było nawet serie 
broni maszynowej. 0 godzinie 05®00 batalion ^jechał do dymiących zgliszcz 

92Gdańska® Na drodze leżały rozbite działa, czołgi i inny sprzęt wojskowy, 
tarasując przejazd. Samochody batalionu przedostały się z trudem do cen
trum miasta. Kmdr por. Kopie© udał się wraz ze swym zastępcą do spraw 
polityczno-wychowawczych i szefem sztabu do komendanta miasta, gen.lejt# 
Mikulskiego« W tym czasie oddział detaszowany, złożony z kompanii tech
nicznej pod dowództwem mjr. Tarnowskiego, odjechał do Gdyni.

Po uzgodnieniu z gen® Mikulskim zadań batalionu i po zapoznaniu się 
dowództwa jednostki z sytuacją /wojska hitlerowski® znajdowiły się jesz
cze na Westerplatte i na wyspie Holm oraz na wschód od Gdańska na terenie 
Żuław, w rękach niemieckieh był® także Oksywi® i Hel, a na wodach Zatoki 
Gdańskiej manewrowały ponadto okręty "Kriegsmarin®’*/ batalion udał się 
na teren Stoczni Północnej i zajął pomieszczenie dyrekcji i kreślarni przy 

93 &ul® Marynarki Polskiej®

Batalion miał najpierw ochraniać obiekty Stoczni Północnej 1 Stoczni 
Gdańskiej oraz fabryki wagonów kolejowych® Natychmiast wystawiono poste
runki, a nazajutrz9tj® 4 kwietnia, po rozpoznaniu terenu stoczni przez 
por# Skorupskiego, por® Jereczka i ppor® Doroszewskiego, urządzono wartow
nie na terenie Stoczni Gdańskieja Sprawa ochrony stoczni gdańskich nie 
została jednak dokładnie uzgodniona z radziecką komendą miasta, wskutek 
czego ochronę tych obiektów przekazano innej jednostce wojskowej, bata
lion zaś 8 kwietnia otrzymał rozkaz przeniesienia się d© Nowego Portu® 
Do czasu zdania ochrony stoczni, marynarze w dalszym ciągu pełnili warty® 
Zajmowali się też gaszeniem często wybuchających pożarów, przypisywanych 

94 dywersyjnej działalności ukrywających się jeszcze w mieście hitlerowców.

92
93
94

AMW, Szt.Gł.Mar.Woj. 777/64, s® 6 i Leon Doroszewsk i,o.c.,s.18
Leon Doroszewski, o.c®, s# 19“22O

Leon Doroszewski, o.c., s# 20#
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Nocą z 6 na 7 kwietnia dowództw© radzieckie przystępując do całkowi
tego wyparcia oddziałów niemieckich z Gdańska, zwróciło się do dowódcy 
batalionu o wyznaczenie części sił swej jednostki do wzięcia udzjału w 
szturmie na Westerplatte. Kmdr por© Kopiec wyznaczył do wykonania tego 
zadania kompanię desantową pod dowództwem por© Jereczka© Skład osobowy 
kompanii pospiesznie i z entuzjazmem zaczął przygotowywać się do walki, 
czyszcząc broń i uzupełniając amunicję© Zastępca dowódcy kompanii 
ppor. L. Doroszewski przeprowadził z marynarzami i podoficerami poga
dankę na temat czekającego ich boju © historyczne miejsce bohaterskiej 
obrony tej polskiej placówki we wrześmu 1939 r© Nazajutrz kompania 
miała przejść w rejon bezpośredniej styczności z nieprzyjacielem i wspól
nie s oddziałami radzieckimi przystąpić d© natarcia© Jednakże do walki 
polskich marynarzy o Yfesterplatte nie doszło, gdyż Niemcy zawczasu 
skapitulowali© J

PIERWSZE ZADANIA ODDZIAŁU DETASZOWMTOGO

Oddział detaszowany przybył do Gdyni 3 kwietnia, w czasie gdy .lot
nictwo radzieckie dokonywało nalotu na zajmowane jeszcze przez Niemców 
Oksywie© Po zorientowaniu się w terpenie oddział zajął budynek przy ul© 
Świętojańskiej nr 18© W nocy tegoż dnia, po uzgodnieniu z komendantem 
miasta płk© Siergiejenką, dowódca oddziału mjr© Tarnowski wyznaczył 
15 marynarzy do pilnowania obiektów wojskowych©

Dzień 4 kwietnia upłynął na pełnieniu służby wartowniczej i kontro
lowaniu rejonu portu, a także na staraniach nad znalezieniem żywności dla 
stanu osobowego kompanii.© Nazajutrz 10 gwardyjska dywizja piechoty Armii 
Radzieckiej i współdziałająca z nią 1 brygada pancerna im© Bohaterów 
Westerplatte wyzwoliły Oksywie© Natychmiast po tym mjr Tarnowski udał 
się wraz z kpt. mar. Trzcińskim do Stoczni gdyńskiej, aby zorientować 
się w możliwości zabezpieczenia jej obiektów© Na terenie stoczni prze
bywały jeszcze oddziały radzieckie pierwszej linii, prowadzące walki z 

wojskami hitlerowskimi na Oksywiu© Po zorientowaniu się w sytuacji 
dowódca oddziału detaszowanego wydzielił 20 marynarzy pod dowództwem 

oficera do naprawienia ogrodzenia stoczni ®ra? d© jej ochrony© Po wy
konaniu ogrodzenia oddział został zmniejszony do 6 marynarzy i 1 ofi

cera© ___
95 Tamże, s© 21, 22, AW ,■ Sżt.Gł© Mar©t©j©, 777/64, s© 60
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Dowództw© oddziału detaszowanego, mając p© zlikwidowaniu oporu, niw® 
w| 

mieckieg© dostęp d© ter®now portu wojennego na Oksywiu0 postanowił® za®
96 bezpieczyó również dawne Warsztaty Remontowe Marynarki Wojennej®7 

Rejon warsztatów był jeszcze zaminowany, co zmuszało d© zachowania du® | 

żej ostrożności® 7 kwietnia przybył na Oksywie oddział wartowniczy, skła-
■ dający się s 34 ludzi pod dowództwem por® Blina, mający zadanie zab®spie®
cżenią warsztatów remontowych® W czasie przemarszu z Gdyni zdarzył się 
tragiczny wypadek® Oddział, chcąc sobie skrócić drogę, zszedł z drogi 
bitej na torfiastą łąkę® Jak się okazało, teren był zaminowany® W^su® 
nięty najbardziej do przodu mar® Ciel@jp®3nastąpił na minę, powodują© 
jej wybuch® Poniósł on śmierć na miejscu, a trzech ludzi, w tym ppor® 
Pawliczek, odnieśli rany® Udzielono im doraźnej pomocy, a zwłoki mar® 

97Cielepy pochowane na cmentarzu oksywskim® '

3

1
■

się uroczyste podniesienie 
oddziału detąszowaneg© "Pil©' 
Była to pierwsza jednostka

8 kwietnia w porcie na Oksywiu odbył© 
bandery na uruchomionym przez motorzystów 

ci® nr 5", któremu nadano nazwę "Korsarz* * 98 *®

i

p© wyzwoleniu, pływająca pod banderą wojenną® Na "Korsarzu" dokonywano
później rejsów © charakterze gospodarczym d© Gdańska i na Hel® Poza 

,99
tym podniesiono wówczas banderę wojenną na dużej motorówce®

NA NOWYM MIEJSCU POSTOJU

7 kwietnia pozostała w Gdańsku część batalioxiu przeżywała ur©- 
czyste chwile® Do rejonu zakwaterowania batalionu w Stocsni Północnej
przybył prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, premier 
Osóbka-Morawski oraz inni przedstawiciel® włafiz partyjnych i państwo® 
w^ch® Na powitanie gości wystawiona została kompania honorowa i orkies® 
tra® Raport prezydentowi złożył, w zastępstwie choreg© dowódcy batalionu, 
przybyły poprzedniego wieczoru z meldunkiem z Gdyni kpt®mar® Trzciński®

96
97
98
99

Obecnie? Stocznia Marynarki Wojennej®
CAW, 1 SMBZ, 309/64, s® 146®
AMW, Szt.Gł.Mar.Woj., tęcz® 777/64, s® 7
CAW, 1 SMBZ, 309/64, s® 146® .
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Prezydent i towarzyszące mu osoby zwiedziły tereny stoczni# interesując 
się ich stanemo W rozmowie ze składem osobowym batalionu Bolesław Bierut 
powiedział# iż stocznie wkrótce zostaną przejęte przez władze cywilne i 
uruchomią produkcję© Wspomniał również o planach utworzenia w najbliż- 

, 100szym czasie Dowództwa Marynarki Wojennej©

10 kwietnia batalion opuścił rejon stoczni i przeniósł się do koszar 
w Nowym Porcie Przez trzy dni marynarze remontowali i uprzątali po
mieszczenia© Wyremontowano także kotłownię# po czym przystąpiono do re- 

102 montu znajdującej się w koszarach elektrowni© Praca ta wymagała jed
nak znacznie dłuższego czasu# tak iż dopiero w końcu maja 1945 r© zosta
ła zakończona i budynek mógł już być oświetlany własną energią elektrycz
ną©

Po wprowadzeniu się do nowyeh koszar batalion w dalszym ciągu# choć 
z krótką przerwą w dniach od 16 do 19 kwietnia# ochraniał tereny stoczki 
ni©103 19 kwietnia przejęto także pod ochronę obiekty na wyspie Holm© 

W związku z tym kmdr por© Kopiec polecił referentowi wyszkolenia por© 
Skorupskiemu opracować nowy plan rozstawienia posterunków i kontroli war
towników© Ponadto por© Skorupski miał wyznaczyć pomieszczenia na wartow
nie i wytyczyć trasy ruchomych patroli© Kptoinż© Wajs otrzymał natomiast 

polecenie przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich powierzonych ochro
nie batalionu obiektów©

26 kwietnia wojenny komendant miasta Gdańska gen© lejt© Mikulski 
sprawę ochrony obiektów o znaczeniu wojskowo-przemysłowym ujął w specjal
nym rozkazie# na podstawie którego batalionowi przydzielone zostały do
datkowo tereny Nowego Portu# Wisłoujścia i kilki innych obiektów©1^ p© 

ukazaniu się tego rozkazu batalion wystawiał 7 wart? warta nr 1 w Stocz
ni Gdańskiej - 20 ludzi# warta nr 2 w fabryce wagonów kolejowych - 14 lu
dzi# warta nr 3 na wyspie Holm - 30 ludzi# warta nr 4 w Nowym Porcie - 
17 ludzi# warta nr 5 w koszarach Nowego Portu - 14 ludzi# warta nr 6 w 
dawnej twierdzy w Wisłoujściu - 4 ludzi i warta nr 7 w fabryce chemicz
nej - 4 ludzi©

100 AMW# SztoGł© MaroWoj©# 777/64o s© 6© Leon Doroszewski,, 
o..ca, s„ 25»

101 CAW - III ~ 2# 195# So 2©

102 Henryk Malinowski# o©co# s© 24©

103 OSSM# OoCo, s© 154©

Tamże# s© 138©
105 Tamże, s© 154© i >4. /
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Wkrótce ilość wystawionych przez batalion wart uległa zmniejszeniu 
w związku z przekazaniem ochrony niektórych obiektów komendzie miasta# 
4 maja przekazano ochronę Stoczni Gdańskiej,1^ a 17 maja zdano obiekty 

107 na wyspie Holm#
-i

Oprócz pełnienia służby wartowniczej skład osobowy batalionu w po
łowie kwietnia uczestniczył w akcji, mającej na celu przechwycenie osób 
podejrzanych o przynależność do hitlerowskich organizacji# Na zorgani
zowanej odprawie komendant miasta gen#lejt# Mikulski przydzielił bata
lionowi do kontroli rejon Wrzeszcza od ul# Grunwaldzkiej w stronę lot
niska, Brzeźna, Letniewa do terenów stoczni# Rejon ten został następnie 
podzielony przez dowódcę batalionu na odcinki, w których działać miały 
grupy, składające się z sześciu podoficerów i marynarzy pod dowództwem 
oficera# Ogółem ze składu osobowego batalionu do akcji wyznaczono 12 
oficerów oraz 100 podoficerów i marynarzy#

Działalność grup polegała na szczegółowym przeszukiwaniu domów od 
piwnic aż po strych# Wszystkie osoby, co do których zachodziły podej
rzenia, odsyłano na punkt zborny, gdzie specjalna komisja dokładnie je 
badała i albo zwalniała, albo też skierowywała do obozów dla jeńców wo
jennych# W rejonie Wrzeszcza punkt śbomy mieścił się w kościele przy 
ul# Mickiewicza# W wyniku trwającej przez cały tydzień akcji zgromadzo
no tu wielu podejrzanych ludzi# Byli wśród nich też i tacy, których

109 złapano na próbach sabotażu#

Podczas gdy batalion zadomawiał się w zrujnowanym Gdańsku i w 
Gdyni, we Włocławku znajdowało się jeszcze jego mienie pod opieką kpt# 
Branickiego# Zgodnie z otrzymanym rozkazem załadował on wkrótce przy 
pomocy przydzielonych mu ludzi cały dobytek i zapasy batalionu na 2 
barki rzeczne holowane przez statek "Meteor" i popłynął w dół Wisły 
do Tczewa# Tutaj zatrzymał się w dniu 19 kwietnia na skutek zataraso
wania rzeki przez zniszczone mosty i rozpoczął starania w sprawie 

uzyskania odpowiedniego gospodarstwa rolnego dla potrzeb swej jednost-

Tamże, .1 :.
107 OSSM, tęcz# 5, a# 26# 
1 OA Włodzimierz P 0 g o d a, Szlak 1 samodzielnego morskiego batalio

nu zapasowego, "Przegląd Morski" 1958, zeszyt 7, s# 20 i Leon Do
roszewski, OoCo, So 23#

109 Dowódca grupy w rejonie ul# Klinicznej, Kościuszki i Bolesława 
Chrobrego,ppor# L# Doroszewski zatrzymał osobnika, który wzniecił 
pożar w fabryce zapałek# Wg Lo Doroszewskiego, s# 24# 
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ki© W wyniku tych zabiegów zostało po pewnym czasie założone gospodars
two wojskowe batalionu w miejscowości Gorzędziej w powiecie tczewskim®^8 

Tymczasem starania dowódcy bataliom © zwiększenie stanu ilościowego 
jednostki, podjęte jeszcze w Włocławku, zaczęły przynosić rezultaty© 
Pod konie© kwietnia dowódca ©trzymał zawiadomienie, iż rejonowe komendy 
uzupełnień z terenów nowo wyzwolonych rospoezną w najbliższych dniach 
skierowywać do batalionu wszystkich zarejestrowanych podoficerów mary
narki wojennej roczników 1905-1925 ©ras podoficerów zawodowych marynarki 

111 do rocznika 1900 włącznie©

Wkrótce stan ilościowy jednostki znacznie się powiększył© Na dzień 
5 maja wynosił on 641 ludzi, dzięki wcieleniu 110 podoficerów i 114 

112 szeregowych© W najbliższym czasie liczba ta miała szybko wzrosnąć©

W dn« 21 kwietnia 1945 r© Naczelne Dowództwo WP, normując zasady 
podległości jednostek pozostających w rejonach ©kręgów wojskowych, pod
porządkował© wraz s szeregiem innych instytucji 1 formacji wojskowych 
także 1 samodzielnjkjporski batalion zapasowy dowódcy Pomorskiego Okręgu 

Wojskowego. Podległość ta przewidziana była jako czasowa, gdyż już 
wkrótce Naczelne Dowództw® WP podjęło kroki zmierzające d© szybkiego 
zorganizowania marynarki w©jemej© 1 maja powstał Zarząd Polityczn©- 
Wychowawczy Marynarki Wojennej w postaci grupy operacyjnej Głównego Za- 

114 rząd® Polityczno-Wyąhowawczego WP© ZPW MW ściśle współpracował z 
dowództwem batalionu w zakresie szkolenia politycznego, politykinpąrso- 

nalnej itp©

Henryk Malinowski, ooc©, s© 18 i Stanisław Biskup
ski, Batalion Morski, florze” 1960 r©, zeszyt 2, s© 20 i 21®

CAW - 1 SMBZ, 309/61, s© 34© Zgodnie z poprzednimi żądaniami, RKU 
skierowywać miały ludzi do Włocławka© Było to jednąk dowództwu nie ii 
na rękę, ponieważ wymagało organizowania specjalnego transportu z 
Włocławka do Gdańska© W związku z tym kmdr por© Kopiec wysłał do 
komendantów RKU pisma, prosząc ich o wysyłanie podoficerów i mary
narzy bezpośrednio dc nowego miejsca postsju batalionu© Por© 
CAW - 1 SMBZ, 309/66, s© 72©

CAW, 1 SMBZ, 309/64, s© 197«

CAW, 1 SMBZfl 309/67, s© 20 o

CAW - III - 2, 195, s© 18©
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3 maja odbyła się w batalionie doniosła uroczystość© Na placu 
alarmowym koszar w Nowym Porcie cały skład osobowy jednostki złożył 
przysięgę wojskową© Wśród zaproszonych gości znajdowali się przedsta
wiciele wojewódzkich i terenowych władz oraz stronnictw politycznych©

W batalionie panował w tych dniach radosny nastrój, spowodowany 
przede wszystkim pomyślnymi doniesieniami o przebiegu działań wojen
nych© Wojna zbliżała się ku końcowi© Gdy wiadomość o jej zakończeniu 
dotarła do batalionu8 wzbudziła wśród marynarzy ogromny entuzjazm© 
W niebo wystrzeliły różnokolorowe rakiety© Oficerowie, podoficerowi.® i 
marynarze strzelali w górę z broni ręcznej e manifestując w ten sposób 
swą radość©

DALSZY ROZWÓJ BATALIONU

W kwietniu zaczęli przybywać do batalionu nowi ludzie© Z obozów 
jenieckich wracali przedwojenni specjaliści morscy, meldując się d© 
dalszej służby w marynarce© Ponieważ przybyłych marynarzy trzeba było 
przeszkolić, dowódca batalionu rozkazał utworzyć pozaetatową kompanię, 
wyznaczając na jej dowódcę por© Aleksiejewa, a na jego zastępcę dc 
spraw polityczno-wychowawczych ppor© Leona Doroszewskiego, pozostawia
jąc g© jednocześnie na dawnym stanowisku w kompanii desantowej©^8 

Marynarze przechodzili w kompanii 2 lub 3-tygodniowy kurs, po czym roz
dzielani byli do odpowiednich kompanii według posiadanych specjalnoś- 
oi.117

Poważny problem stanowiło znaczne przeciążenie składu osobowego 
służbą wartowniczą, w wyniku czego miał ©n małe możliwości dalszego 
szkolenia się© Dowództwo Batalionu podjęło starania, aby ochronę powie- 

11 s rzonych batalionowi obiektów przekazać innym jednostkom wojskowym© 
16 maja kmdr por© Kopiec rozkazał dotychczasowym wartom ochraniającym 
rejon twierdzy w Wisłoujściu zdać ten obiekt specjalnemu plutonowi, 
utworzonemu z marynarzy i podoficerów z kompanii technicznej 1 pokła
dowej© Pluton ten, na którego czele stanął ppor© Janusz Kunde, otrzy- 

hT5
Leon Doroszewski, o©c©8 s© 32-33© 

18 Tamże, s© 26 ©

117 CAWS- 1 SMBZ, 309/73, Bo 10©
118 CAW - III-2, 195, s© 2©
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mał zadanie zorganizowania dl® potrzeb jednostki przystani, doprowadze
nia do etanu używalności znajdujących się tam urządzeń, wyremontowania, 
uruchomienia i eksploatowania jednostek pływających® Za stronę technicz
ną tych ostatnich odpowiedzialność ponosił kptoinż® Wajs, pełniący w 
tym czasie obowiązki szefa służby technicznej batalionu® Natftór nad ca
łokształtem prac powierzony został kpt®mar®. Włodzimierzowi Bemalews® 
kiemu, 70-letniemu człowiekowi, uczestnikowi trzech wielkich wojen, po- 

119 ezynając od wojny rosyjsko-japońskiej®

W połowie maja dowódca bataliom otrzymał rozkaz od szefa Departa
mentu Mobilizacji i Uzupełnień w sprawi® sformowania nowego pododdzia
łu® Miała nim być kompania przeznaczona dc obsługi i ochrony barek i 
holowników rzecznych® Do realizacji teg© zamierzenia jednak nie do
szło, gdyż ©kazało się, że śródlądowe drogi wodne, nie nadawały się 
jeszcze do żeglugi ze względu na zagrożeni® minowe i zniszczone mosty®

Poważnym problemem,'zaistniałym w związku ze wzrostem liczebności 
batalionu, był brak dostatecznej ilości ©ficerów polityczno-wychowaw® 

czych® Batalion posiadał, tak jak dawniej, tylko 5 pracowników aparatu 
politycznego® W tej sytuacji Zarząd Polityczno-Wychowawczy Marynarki 
Wojennej, Morą© pod uwagę potrzeby mających powstać już niedługo no
wych jednostek marynarki wojennej, postanowił wspólnie z ioiió&ztwem ba
taliom wysłać 30 podoficerów do Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowaw- 
czej z myślą, iż po jej ukończeniu wrócą do marynarki wojennej® Aby kan
dydatów do szkoły odpowiednio przygotować, postanowiono zorganizować dla 
nich specjalny, 10-dniowy kurs przy Zarządzie Polityczno-Wychowawczym w 

121Gdyni0 Rozpoczęcie zajęć wyznaczono na dzień 20 maja® Z myśli wys.ła.^ 
nia podoficerów do szkoły Zrezygnowano jednak, gdyż Zarząd otrzymał za- 

122pewnienie uzyskania 30 oficerów politycznych® W związku z tym wytypo
wanych kandydatów postanowiono przeszkolić na podoficerów polityczno- 
wychowawczych na wewnętrznym kursie w batalionie® Mieli oni być pomocni
kami zastępców dowódców kompanii i samodzielnych pododdziałów, mających 

123powstać w ramach batalionu®

OSSM, 0®Co, s® 23®
120 CAW - 1 SMBZ, 309/68, s® 33®
121 CAW-III-2, 195, 8® 2,3®
122 Tamże, s® 4®
123 Henryk Malinowski, ©®o®, s® 30®

t
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Kurs uruchomiony został w dniu 22 maja# Jego komendantem mianowano 
ppor® Mieczysława Rojewskiego, zaś zastępcą do spraw polityczno-wychom 
wawczych - ppor® Henryka Mazurka, który od 5 maja sprawował funkcję 
kierownika świetlicy# Zajęcia na kursie trwały do dnia 1 czerwca# Wykła 
dy prowadzili przeważnie oficerowie polityczni? zastępca dowódcy bata
lionu por# Malinowski, szef Zarządu Polityczno-Wychowawczego Marynarki 
Wojennej kmdr ppor# Bromberg i ppor# L# Doroszewski# Angażowano także 
do przeprowadzania zajęć oficerów liniowych - por# Jereczka, por# Sko- 

124 rupskiego i ppor# Okonia# Tematyka wykładów dotyczyła zagadnień
, morskich tradycji narodu polskiego, bieżącej polityki państwa, spraw 

reformy rolnej, osadnictwa wojskowego, wydarzeń na arenie międzynarodo
wej itpo12^

Utworzenie kursu podoficerów politycznych nie rozwiązywało w pełni 
problemu kadrowego w aparacie politycznym, gdyż stan batalionu szybko 
się zwiększał# W drugiej połowie maja dowództwo batalionu ©trzymało za
wiadomienie, że zgodnie z planem uzupełnień, opracowanym jeszcze w mar
cu tego roku, jednostka ma przyjąć w terminie do dnia 15 czerwca 2 000 

126 ludzi® Na taką ilość poborowych nie był© jednak ani miejsca na za
kwaterowanie, ani też niezbędnego zaopatrzenia# Ponadto w dalszym cią
gu przybywać mieli,skierowywani przez RKU, przedwojenni marynarze, pod
oficerowie i oficerowie marynarki# Dowódca batalionu wystosował więc 
pismo do dowództwa. Okręgu Wojskowego Pomorze meldując, że w przewi- 

9 
dzianym terminie jednostka jego nie jest w stanie przyjąć tak dużej 
ilości ludzi, gdyż wymaga to poczynienia najpierw odpowiednich przygo- 
x , 127 towan#

Tymczasem do batalionu przybywało coraz więcej przedwojennych mary- 
narzy# Spośród oficerów zostali skierowani tu z dyspozycji Naczelnego 
Dowódcy WPg kpt#mar# Karol Zagrodzki por#mar# Klemens Kolasa, por#mar# 9
Ludwik Zaborski, kmdr por# Zdzisław Boczkowski, kmdr ppor# Kazimierz 
Miładowski, kpt#mar# Robert Kasperski i inni# Na początku czerwca przy

był również kpt#mar# Adam Rychel# Oficerowie ci skierowani zostali do

6sSM,“óic#, Bo 36 i Leon Doro s z e ws ki, o#©#, so 28# 
9 « < -s-ę . =

125 Henryk Malinowski, o#c®B s# 31®
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plutonu oficerskiego# by po pewnym czasie objąć przewidziane dla nich 
stanowiskao Wkrótce też kmdr poro Boczkowski wyznaczony został przez 
dowódcę batalionu na dowódcę oddziału detaszowanego w Gdyni# a kptomar© 

128Kasperski na stanowisko dowódcy plutonu oficerskiego©

Zgodnie z zapowiedzią Rejonowe Komendy Uzupełnień przysyłały do ba
talionu również przedwojennych podoficerów i marynarzy© W okresie od 
1 do W czerwca do koszar w Nowym Porcie przybyło 350 ludzi# z których 

, " 129większość stanowili specjaliści z marynarki wojennej© Zasygnalizo
wano już także przybycie 300 szeregowych i 15 podoficerów z 6 zpp©^3^

W celu stworzenia odpowiednich warunków dla szkolenia przybywają
cych poborowych# dowódca batalionu .zdecydował się na sformowanie dwóch 
dodatkowych# pozaetatowych batalionów rekruckich© 1 batalion zorganizo- 
wany został w dniu 20 czerwca© Obsadę oficerską i podoficerską wydzie
lono ze składu jednostki macierzystej© Na dowódcę batalionu wyznaczony 
został kpt© Antoni Kowrygo© Następnego dnia# tj© 21 czerwca# sformowano 
2 batalion rekrucki z siedzibą na Oksywiu© Obowiązki dowódcy objął kmdr 

131 ppor© Kazimierz Miładowskię który został pod każdym względem podpo- 
132 rządkowany dowódcy oddziału detaszowego# kmdr©por© Boczkowskiemu© 

Do 2 baonu rekruckiego skierowano później przybyłych z 6 zpp 315 lu- 
. . 133 QZlo

Znaczny wzrost ilościowy 1 samodzielnego morskiego batalionu zapa
sowego ujemnie odbijał się na stanie dyscypliny© Wyrażało się to między 
innymi w zwiększonej ilości wypadków samowolnego oddalania się z jed
nostki© W czerwcu oddaliło się samowolnie 26 ludzi# w tym 5 z bronią©"’34 

W celu zapobieżenia takim wypadkom dowódca batalionu po uzgodnieniu z 
dowództwem Okręgu Wojskowego Pomorze wystawił na dworcu bydgoskim pos- 

135 terunek żandarmerii© Posterunek ten miał za zadanie przechwytywać
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wszystkich uciekinierów, którzy przejeżdżali przez Bydgoszcz, jako sta
cję węzłową© Po zmniejszeniu się ilości wypadków dezercji posterunek

‘13 6 skasowano w dniu 14 lipca©

26 czerwca nastąpiła zmiana na stanowisku szefa sztabu batalionu© 
Kpt©mar© Mietielica został po długotrwałej chorobie odkomenderowany cza 
sowo do dyspozycji Głównego Kwatermistrza WP, a funkcje jego przejął

137kmdr ppor© Jerzy Staniewicz© *

Tymczasem od 23 czerwca trwały uroczyście obchodzone na Wybrzeżu 
Dni Morza© Batalion przygotowywał się energicznie do wzięcia udziału w 
defiladzie, która miała się odbyć 29 czerwca W wyniku starań aparatu 
kwatermistrzowskiego nadeszło z Łodzi zaopatrzenie mundurowe w postaci 
700 mundurów, 2 000 par butów i bielizny, mundurów roboczych dtp© 
Dzięki temu marynarze mogli się dobrze zereprezentować na defiladzie w 
nowych mundurach©

W przeddzień centralnych obchodów, 23 czerwca, wydzielony podod
dział batalionu uczestniczył w uroczystości przeniesienia prochów po
ległych obrońców Westerplatte z miejsca bohaterskich walk do Gdańska© 

1 39 Urna z prochami wmurowana została do pomnika Nieznanego Żołnierza© ' ' 
Nazajutrz batalion pod dowództwem kmdr ppor© Klimczaka uczestniczył w 
defiladzie© Po defiladzie8 na placu 1 Maja odbyła się przysięga nowo- 
zorganizowanych kompanii© W uroczystościach uczestniczyli przedstawi
ciele najwyższych władz państwowych i partyjnych©

Nazajutrz, po wielkiej manifestacji, jaka miała miejsce w Gdańsku, 
zastępca Naczelnego Dowódcy WP do spraw Polityczno-Wycho wwczych gen$ 
dyw© Marian Spychalski, wykorzystując swój pobyt na Wybrzeżu, przepro
wadził z oficerami batalionu odprawę© Omówił on sytuację międzynarodo
wą, zagadnienie sujuszu ze Związkiem Radzieckim, stosunek Polski do 
NiemiecB poruszył także sprawy związane z okupacją, powrotem Polaków 
z emigracji itp© Na zakończenie spotkania odpowiadał na liczne pytania 
zgromadzonych oficerów©^40 Spotkanie miało duże znaczenie w kształtowa

niu oblicza ideologicznego kadry oficerskiej0
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W drugiej połowie czerwca stan ilościowy batalionu znacznie się 
zwiększył© W ciągu ostatniej dekady czerwca przybyło do jednostki po
nad 600 ludzi© 400 z nich skierowano do koszar 2 baonu rekruckiego na 
Oksywiu, reszta zaś pozostała w Nowym Porcie© W tej sytuacji ponownie 
został uruchomiony z dniem T lip sa nowy kurs dla podoficerów politycz- 

14-1 no-wychowawczych© Na dowódcę kursu po raz dragi wyznaczony został 

ppor© Rojewski©

PRZEKSZTAŁCENIE 1 SAMODZIELNEGO MORSKIEGO BATALIONU - 
ZAPASOWEGO W SZKOLNY PUŁK MARYNARKI WOJENNEJ

7 llpca 1945 r© Naczelny Dowódca WP rozkazał sformować dc dnia 30 
tegoż miesiąca Dowództwo Marynarki Wojennej© Zgodnie z rozkazem 1 sa
modzielny morski batalion zapasowy podporządkowany został dowódcy 
Marynarki Wojennej© Stan batalionu w pierwszej dekadzie llpca wyno
sił 2 152 ludzi© W tej liczbie oficerów było 112, podoficerów - 629, 
marynarzy - 1 411© Na ogólną liczbę 112 oficerów 52 pochodziło z przed
wojennej marynarki, 16 z Armii Radzieckiej, pozostali zaś byli wycho
wankami ludowego Wojska Polskiego© Jeżeli chodzi o podoficerów, to po
nad połowa stanu, bo 382, służyła w marynarce przed 1939 r© Najmniej by- 

142 ło przedwojennych marynarzy, bo tylko 178©

W dniu 9 llpca dowódca batalionu, chcąc zapewnić rozrastającej się 
Marynarce Wojennej niezbędną kadrę podoficerską, powołał do życia sa
modzielny pluton szkolny© Pierwszy 5=,tygodniowy turnus przewidziany 
był dla przeszkolenia grupy podoficerów piechoty morskiej© Kandydatów 
na kurs wyłonić miały poszczególne kompanie w następującej ilości? 
kompania morskich specjalistów pokładowych - 6, kompania morskich spe
cjalistów technicznych z Gdyni - również 6, kompania desantowa - 15 i 

1 batalion rekrucki - 24© W sumie więc pierwszy kurs podoficerski li
czyć miał 51 ludzi©149
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W tyra czasie batalion, oprócz swych normalnych obowiązków, jakimi | 

było pełnienie służby wartowniczej przez trzy podstawowe kompanie 
/pokładową, techniczną i desantową/ oraz szkoleni®, był angażowany tak
że do wykonywania innych zadań# Poważne zadania wykonywał na przykład 
oddział detaszowany, stacjonujący w Gdyni-Oksywiu# Przede wszystkim : 
uporządkował on, naprawił i przygotował do warunków mieszkalnych kosza

ry dawnej Kadry Floty, zajęte później przez marynarzy 2 batalionu rek
ruckiego# Cały teren przylegający do koszar został rozminowany# Skład 
osobowy oddziału detaszowanego zajął się również oczyszczaniem terenów 
portu wojennego, Górnego Oksywia, Babich Dołów i Gdyni z amonieji i 
uzbrojenia pozostałego po działaniach wojennych# W wyniku tej akcji 
udało się zebrać ©koło 500 sztuk, karabinów, które po odczyszczeniu 

przekazano 2 batalionowi rekruckiemu w celach szkoleniowych# Zebraną ' | 
amunicję posegregowano i zabezpieczono#

Po tym wstępnym uporządkowaniu powierzonych sobie obiektów na te- 
' ren portu sprowadzona została 37 kompania budowlana w celu zasypania 
okopów, rowów itp# 'Oddział detasztmany przystąpił zaś do remontu elek- I 

trowni w porcie wojennym na Oksywiu# Praca ta polegała na oczyszczeniu 
kotłów i mechanizmów pomocniczych naprawie drzwi.. Okien itp# Część od
działu rozpoczęła prace nad wydobyciem zatopionych w basenach portowych 
kutrów, motorówek i łodzi W tym czasie 2 baon rekrucki przystąpił-do 
czyszczenia i przygotowania do remontu budynku organizującego się Szpi- 

144 'tala Marynarki Wojennej#

Pierwsza rocznica powstania PKWN’ obchodzona była na Wybrzeżu bardzo 

uroczyście# W Gdańsku odbyła się defilada wojskowa, w której uczestni
czył także batalion# Dzień 22 lipca upamiętnił się wśród składu osobo- 
wego jednostki również z innego względu# Tego bowiem dnia wielu ofice
rów otrzymało awanse i odznaczenia państwowe# Dowódca batalionu awanso
wał. do stopnia komandora, jego zastępca do spraw polityezno-wychowaw- 
czych, por# Malinowski otrzymał awans do stopnia kapitana# Ten sam sto
pień uzyskali porucznicy? Jereczek, Skorupski, Aleksiejew i Dobrenko# | 

Wiele było również awansów na niższe stopnie# ' .
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Ważne miejsce w plana©h rozwojowych Marynarki Wojennej zajmowała 
kwestia utworzenia Bim Hydrograf  icssaeg© o Był© on© niezbędne dla ©zna
kowania morskich akwenów i ciągłeg® ich zabezpieczania pod względem hy- 
drograficzno^awigacyjnym© Istnienie tego rodzaju instytucji wiązało się 
nie tylko z potrzebami Marynarki Wojennej0 lecz także służyć miało roz
winięciu żeglugi morskiej© Dlatego t®& aa poleceni® Dowództwa Marynarki 
Wojennej kmdr Kopie© rozkazał w dniu 26 lipea utworzyć Biur® Hydrograf 

fiezn® w Gdyni0 podporządkowują© j® pod względem gospodarczym dowódcy 
146 oddziału detaszowfcnego©

W miesiącu lipcu i w początkach sierpnia kadra oficerska batalionu 
zasilana została nową pokaźną grupą oficerów z przedwojennej marynarkio 
Przybyli wówczas?kpt©mar©'Wacław Krzywie@0 kmdr ppor© Roman Kanafoyski0 
kptomaro Marian Roedkowski0 kptoZfflr© Kazimierz Szczęsny# kptomar© Euge
niusz Gąsiorowski0 por©mar© Stanisław Żoehowski# ppor©Kar© Stanisław 
Mieczkowski# kpt©mar© Jerzy Marks0 ppor0.®aro Bolesław Chrostowski0 por© 
mar© Jan Gosk i inni© W końcu llpca przybył również kpto Franiczek Dą
browski# zastępea dowódcy placówki polskiej na Westerplatte w® wrześ
niu 1939 roU7 .

Na początku sierpnia przybyli także# od dawna oezekiwani w Marynar
ce Wojennej0 pierwsi absolwenci Centralnej Szkoły Oficer^"F^lityczno- 
Wyehowawezych w Łodzi© Wśród 21 osobowej grupy znajdowali się między 
innymi oficerowi® do dziś.pracujący w aparacie polityczny® Marynarki 
Wojennej0 tacy jak ppor© Henryk Tauzowski0 ppor© Stanisław Stopczyk# 
chor© Stanisław Czajkowski© Ponieważ oficerowie cl mieli objąć stano- 
wiska w formujących się jednostka©h0 zastępca dowódcy Marynarki Wojen
nej# kmdr Józef Urbanowicz polecił zorganizować dla nich dwumiesięczny 
kurs morski przy 1 samodzielny® morskim batalion!® zapasowym© Kurs ten 
rozpocząć się miał 10 sierpnia© Na dowódcę kursu kmdr Kopie© wyzna
czył kpt© maro Edmunda Papelbauma© Kurs miał być zorganizowany przy 
oddziale detaszowanym w Gdyni© Po zajęciach teoretycznych kursanci 
skoszarowani zostali na ©kres kilku tygodni w twierdzy w Wisłoujściu i 
tam# korzystając z przystani i sprzętu żeglarskiego przeszli zaprawę
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150morską. W czasie kursu oficerowi® zaznajomili się z podstawami wie
dzy okrętowej, lotnictwa morskiego, broni podwodnej, meteorologii, na
wigacji, astronomii, locji, dewiacji, budownictwa okrętowego, artylerii
okrętowej , sygnalizacji i RSO. Wiadomości t® pomogły niewątpliwie absol
wentom kursu w pracy wychowawczej zarówno z marynarzami, jak i z ofice
rami.

Równolegle z zagadnieniami szkolenia dowództwo batalionu musiało 
rozwiązywać także problemy natury bytowej. Jednym z nich była kwestia 
wyżywienia. W tym względzie odczuwań© poważa® braki, główni® świeżyeh 
jarzyn i kartofli. Bataliom posiadał wprawdzie swoje gospodarstwo, lecz 
2 powodu braku benzyny i środków transportu utrudniony był dowóz produk- 
tów rolnych. Odczuwano też brak świeżego mięsa. Dowódca batalionu 
postanowił zaradzić temu przez zorganizowanie własneg© rybołówstwa. W 
tym celu polecił kpt.mar. Róstkowskiemu wypożyczyć z ośrodka w Wisłoujś- 
ciu kuter motorowy zakontraktować rybaków cywilnych i rozpocząć poło® 

1 52 wyo Było to co prawda przedsięwzięci® niebezpieczne, ze względu na 
zaminowanie wód przybrzeżnych, jednak zapewniło składowi osobowemu b®- 
talionu dostawę świeżych ryb.

V/ tym samym czasie część składu osobowego batalionu zaangażowana 
została do akcji żniwnej. 3 kompania 1 baonu rekruckiego pod dowództwem 
ppor. Rybczyńskiego skierowana do Malborka zabezpieczała w okolicznych
wsiach spokojny przebieg żniw. W pierwszym bowiem okresie po wojnie 

153działały w tych rejonach różnego autoramentu bandy. Starosta malbor
ek! w piśmie do Dowództwa Marynarki WojennejS z dnia 15 sierpnia pozy®

” 154
tywnie ocenił udział marynarzy w akcji żniwnej.

Jednym z ostatnich zadań, jakie batalion morski wykonał dla potrzeb 
Marynarki Wojennej przed oficjalnym przsformowaniem się w pułk, była 
ochrona budynków byłego Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku.. Zadanie 
to w dniu 8 sierpnia powierzone zostało przez dowódcę batalionu kpt.mar.
Eustachemu Szczepaniakowi. Do pomocy w realizacji zadania. otrzymał on
3 podoficerów.^33
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Rozrosły w ostatnich trzech miesiącach do nadmiernych rozmiarów 
1 samodzielny morski batalion zapasowy nie mógł w dalszym ciągu istnieć 
w dotychczasowych ramach organizacyjnych® Konieczna była zmiana struk
tury jednostki, zapowiadana już zresztą w rozkazie Naczelnego Dowódcy 

z dnia 7 llpca©

15 sierpnia ukazał się rozkaz Naczelnego Dowództwa WP o przeforso
waniu 1 samodzielnego morskiego batalionu zapasowego w. Szkolny Pułk 
Marynarki Wojennej wg etatu nr 35/11 w terminie do dnia 30 tegoż mie
siąca©1 Dowództwo batalionu przystąpiło więc natychmiast do reorgani

zacji swej jednostki© Na podstawi® decyzji Dowództwa Marynarki Wojennej 
oddział detaszowany stacjonujący w Gdyni został wyłączony z szkolnego 
pułku, gdyż w najbliższym czasie przekształcony miał być w Szkołę Spe
cjalistów Morskich© Podległy mu 2 batalion rekrucki ni® mógł ukończyć 
do przewidzianego terminu rozpoczętego szkolenia poborowych® Kurs trwać 
miał do dnia 10 września i dopiero po jego zakończeniu mogło nastąpić 
rozwiązanie batalionu i rozdzieleni® marynarzy częściowo do SSM, częś
ciowo zaś do Szkolnego Pułku Marynarki Wojennej®

De dnia 30 sierpnia wszystkie etatów® stanowiska pułku zostały ob
sadzone, Z tą więc chwilą batalion morski przekształcony został w nową 
jednostkę© Kmdr Kopiec zameldował fakt dokonania reorganizacji Dowódcy 

157 Marynarki Wojennej®

W te» sposób krótka, lecz ważna w dziejach ludowej Marynarki Wojen
nej historia 1 samodzielnego morskiego batalionu zapasowego została za
kończona© Ni® miała ona na swych kartach zapisanych sukcesów bojowych, 
choć rozpoczęta została w okresie walki s okupantem o wyzwolenie kraju© 
Historia toj pierwszej w odrodzonej Polsce jednostki morskiej jest his
torią trudnej służby żołnierskieJc uporczywego szkolenia i zapału do 
sprawy tworzenia sił zbrojnych na morzu© Zadanie postawiono przed nią 
przes Naczelne Dowództwo WP zostało wykonane© Batalion doszedł do Wy
brzeża, objął w posiadanie 1 zabezpieczył węzłowe punkty gospodarki mors
kiej oraz przygotował nowe kadry dla Marynarki Wojennej®

Utworzony z 1 samodzielnego morskiego batalionu zapasowego Szkolny 
Pułk Marynarki Wojennej został po pewnym czasie przeformowany w Kadrę 
Marynarki Wojennej i przeniesiony wkrótce potem do Ustki© 
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KMDR PPOR. MGR EDMUND KOSIARZ

DEPARTAMENT DLA SPRAW MORSKICH, JEGO DZIAŁANOSC 
I ROLA W DZIEJACH MARYNARKI WOJENNEJ

W LATACH 1919 “ 1921

Wraz z intensywnym rozwojem gospodarki morskiej obserwujemy wzrasta- 
jące zainteresowanie społeczeństwa naszą najnowszą przeszłością morską. 
Niestety, temu zapotrzebowaniu społecznemu nie dorównuje stan badań nad 
dziejami polskiej marynarki wojennej. Polska literatura historyczna w

.<a 
tej dziedzinie posiada duże luki. Jedną z nich stanowią dzieje marynarki, 
wojennej w latach 1918-1939. Zobrazowanie ich wydaje się pilnym zadaniem 
historyków marynarki wojennej, może bowiem wyjaśnić głębsze przyczyny 
słabości przedwrześniowej marynarki wojennej, z drugiej zaś strony wy
kazać ogromny wysiłek narodu w tworzeniu floty wojennej, uważanej za 
skuteczne narzędzie w odparciu rewizjonistycznych prób Niemiec względem • 
przyznanego Polsce traktatem wersalskim wybrzeża.

W opracowaniu niniejszym autor podjął si§ zobrazowania początkowego 
okresu rozwoju marynarki wojennej w latach 1918-1921. Sprawami morskimi I 

w Polsce kierował wówczas Departament dla Spraw Morskich /skrót’ DSM/, 
działalność jego posłużyła więc do zobrazowania bogatej problematyki te- 

go okresu®

Opracowanie oparte jest w głównej mierze na. materiałach archiwalnych, 
znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym /skrót? CAW/ .i Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie /skrótg AAN/« Za pomocniczy materiał źródłowy po
służyły autorowi pisemne, relacje, opracowane w ostatnich latach na zle

cenie Wydziału Historycznego Marynarki Wojennej przdz ludzi zajmujących 
w okresie międzywojennym odpowiedzialne stanowiska w marynarce wojennej. 
Z opracowań drukowąnych jedynie nieliczne omawiają, i to fragmentarycz- 
nie, rolę i działalność DSM w omawianym okresie.
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POWSTANIE DEPARTAMENTU DLA SPRAW MORSKICH 

I
W 1918 Te naród polski po niemal półtórawiekowej niewoli odzyskał 

niepodległość. Było to dla nas wydarzenie na skalę dziejową, możliwe 

do zrealizowania dzięki zwycięstwu Rewolucji Październikowej w Rosji 
oraz następującemu pod jej wpływem wybuchowi walk rewolucyjnych w Niem
czech i w monarchii habsburskiej.

Przed młodym państwem polskim jako jedno z najważniejszych zadaii 
stanęło ugruntowanie niepodległości. Część zachodnich i północnych 

ziem polskich jesienią 1918 r. znajdowała się jeszcze pod okupacją nie
miecką. Granice kraju nie zostały jeszcze określone, a polityka zagra
niczna państwa nie miała sprecyzowanej linii. Kwestie te wymagały pil
nego rozwiązania. Tymczasem na czoło wszystkich problemów wysunęła się 
walka o ustrój powstającego państwa. W walce tej wzięła udział także 
klasa robotnicza, wprawdzie nie mająca jednolitego kierownictwa, z du

żymi naleciałościami nacjonalizmu, ale zagrzana do walki rewolucyjnym 
przykładem robotników rosyjskich. Zarząd Główny SDKPiL w pierwszych 
dniach listopada 1918 r. wydał odezwę, w której zwracając się do robot
ników polskich, wezwał ich do walki z burżuazją. "RobotnicyI Nie śledź
my bezczynnie, gdy nasze klasy posiadające organizują swoje państwo, 
swój wyzysk i ucisk, a nam przeznaczają nędzę i ujarzmienie. Robotni
ków miejskich i wiejskich, bezrolnych i małorolnych oraz żołnierzy, 
którzy nie chcą być katami ludu polskiego ani ludów obcych, wzywamy, 
aby byli gotowi do tworzenia Rad Delegatów Robotniczych, Chłopskich i 
Żołnierskich pod hasłem? "Cała władza w ręce ludu roboczego".1

Również PPS-Lewica wezwała proletariat do walki. ,2 listopada Za- 
głębiowski OKR PPS-Lewicy wydał odezwę nawołującą proletariat do two
rzenia Czerwonej Gwardii oraz Rady Delegatów Robotniczych. "Cała władza 
musi być w rękach Rad Delegatów Robotniczych w miaście i na wsi. Precz 

2 z kapitalizmem!" - czytamy w tej odezwie. Proletariat polski podjął 
wezwanie swych rewolucyjnych partii. 2 listopada 1918 r« robotnicy 
Dąbrowy Górniczej rozbroili żołnierzy austriackich, zdobyli broń i 
utworzyli Czerwoną Gwardię. Następnego dnia w Zagłębiu powstały Rady

1 Cyt. wg Henryka .Jabłońskiego, Międzynarodowe warunki od
budowy niepodległości Polski w 1918 r. Zbiór rozpraw, Ruch robotniczy 
i ludowy w Polsce w latach 1914-1923. Warszawa 1961, s. 58

2 , ■Cyt. wg Feliksa T y c h a, Z dziejów PPS-Lewicy w latach wojny 
1914“1918. Zbiór rozpraw,.Ruch robotniczy............ o.c., s. 248



Delegatów Robotniczych. 5 listopada powstała RDR Lublina, szóstego Dąb- 
rowy Górniczej, jedenastego Warszawy itd. Ogółem w Kongresówce powsta
ło ponad sto Rad Delegatów Robotniczych, reprezentujących pół miliona 

3 
robotników. W tym też czasie zaczęły powstawać rady robotnicze i żoł
nierskie w Wielkopolsce i na Pomorzu.4

Wystąpienia mas pracujących wzbudzały przerażenia klas posiadają
cych. Do walki przeciw narastającej fali rewolucyjnej burżuazja pols
ka zaczęła mobilizować wszystkia swe siły. Jednocześnie wewnątrz jej 
obozu toczyła się walka o władzę. Zwyciężył w niej odłam reprezentowany 
przez Piłsudskiego i Moraczewskiego, szermujący z jednej strony hasłami 
niepodległościowymi i demokratycznymi, z drugiej zaś wypowiadający zde
cydowaną walkę rewolucyjnemu ruchowi proletariatu. Piłsudski, człowiek 
niewątpliwie ambitny, snujący od dawna plany zdobycia pozycji przywódcy 
ogólnonarodowego, ponadpartyjnego, po swym powrocie z Magdeburga zdawał 
sobie sprawę z powagi sytuacji, a przede wszystkim zrozumiał, iż w ist
niejących warunkach pozycję jego jako naczelnika państwa może zapewnić 
oparcie się o siły zbrojne. Stworzenie armii było najpilniejszym zada- 

5 
niem naczelnika, była ona bowiem potrzebna do zdławienia rewolucyjnych 
ruchów mas ludowych, z drugiej zaś strony zwierzchnikowi swemu dawała 
atut siły w rozgrywce o władzę z konkurencyjnymi elementami burźuazyj- 
nymi. Obawiając się przeniknięcia w szeregi tworzonych sił zbrojnych 
elementów zrewolucjonizowanych, Piłsudski rzucił hasło, aby początkowo 

zamiast poboru kontynuować zaciąg ochotniczy. W ten sposób trzonem 
armii stali się byli legioniści, członkowie POW, która dała około 30 000 
ochotników, Polacy-oficerowie byłych armii państw zaborczych, a także 

7 
młodzież pochodzenia inteligenckiego - w olbrzymiej większości ludzie 

' 'wl popierający Piłsudskiego.

Powołując do życia regulai^ne siły zbrojne, nie można było pominąć 
marynarki wojennej. Powołał ją do życia dekret z 28 listopada 1916 r. 
Jako część składowa sił zbrojnych, miała ona taki sam charakter jak całe 
wojsko i takie same funkcje do spełnienia.

3 Jan K a n,c ewic z, SDKPiL wobec zagadnień wojny, rewolucji i nie
podległości Polski w latach 1914-1918® Zbiór rozpraw. Ruch robotniczy
••, s, 165.

4
Por. Witold Łukaszewicz, Rady Robotnicze, Żołnierskie i 
Chłopskie w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim w latach 1918-1920® 

"Rocznik Gdański" 1958-1959, s. 20-22.
5

r Dziesięciolecie Polski Odrodzonej 1918-1928.Kraków - Warszawa 1928,s,181
$ Tamże, s. 102
7

Tamże.
8 Dekret brzmiajjs "Z dniem 28 listopada 1918 r. rozkazuję utworzyć mary-
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W konkretnej sytuacji politycznej 1918 r, powołanie do życia mary
narki wojennej miało także wpływ na ugruntowanie niepodległości Polski® 
Pomorze, podobnie jak i granicząca z nim Wielkopolska, znajdowały się 
jeszcze pod okupacją niemiecką® Po stronie niemieckiej jak i polskiej 
stosunkowo silne były nastroje nacjonalistyczne, podsycane przez burżua- 
zję polską i niemiecką w celu odwrócenia uwagi mas od problemów społecz
nych® V/ takiej sytuacji dość, łatwo mogło dojść do konfliktu zbrojnego® 
Wprawdzie Moraczewski i Piłsudski nawet nie mysieli o wywołaniu zbrojne
go powstania ludności polskiej na Pomorzu czy też w Wielkopolsce, ale 
uwzględniali możliwość akcji zbrojnej ze strony niemieckiej® Licząc się 
z możliwością zbrojnego zatargu z Niemcami utworzona Sekcja Marynarki 
Wojennej zaczęła usilnie uzbrajać posiadane. poniemieckie jednostki rzecz- 

o 
ne w Modlinie® Ponadto jednym z głównych zadań powołanej marynarki by
ło przygotowanie się do objęcia wybrzeża® W listopadzie 1918 r» nikt 
nie mógł przewidzieć jakie to wybrzeże będzie, ale aby natychmiast 

zorganizować jego obronę i życie gospodarcze, należało już wcześniej *>. 
przygotować się do tego zadania.

Na wydanie dekretu o powołaniu marynarki wojennej wywarła niewątpli
wie wpływ polityka burżuazji w kwestii odzyskania dostępu do morza® 
Piłsudski i jego politycy zdawali sobie sprawę z negatywnego stanowiska 
mocarstw zachodnich względem północnych i zachodnich granic Polski. 
Wprawdzie prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson w ogłoszonym 
8 stycznia 1918 r. słynnym 14-punktowym programie pokojowym ogłosił, iż 
niepodległe państwo polskie winno mieć ”... zapewniony wolny i bezpieczny 
dostęp do morza”, lecz w świetle nowszej historiografii nie budzi wątpli
wości fakt,o którym czołowi politycy polscy ©mawianego okresu dostatecz
nie orientowali się, iż w amerykańskich kołach rządowych wcale nie myśla
no o zapewnieniu Polsce istotnych pełnych praw do morza® "Tylko ludzie 
nie rozumiejący języka politycznego - pisał przedstawiciel Polskiego Ko
mitetu Narodowego w Paryżu Roman Dmowski - mogli w wilsonowskich słowach 
"wolny dostęp do morza" wyczytać przyznani® nam ziemi leżącej nad Bałty

kiem. Ten wyraz "wolny" oznaczał władnie zagwarantowanie dostępu do 
aa ■. mi ata m w. uia «■> m > aa <ua tui u, w. ua cu ou ®»»«a «aa 4J <a» uo **u 

narkę polską, mianując jednoczesnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowot
nego szefem Sekcji Marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych". 
Por, Flota Polska, Warszawa 1921, s® 37 

$Flota Polska, «.c,, 8. 37
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morza na cudzym terytorium". Uzupełniał to członek PKN Marian Seyda? 
"... gdy w Ameryce mówiono o państwie polskim,, jego ludności - "bez
spornie polskiej" - i jego "wolnym" dostępie do morza, myślano nie o 

wcieleniu do Polski ziem dających bezpośredni* oparcie o morze, lecz 
10o neutralizacji Wisły"® Znacznie przychylniejsze stanowisko względem 

Polski i jej granic zachodnich i północnych zajmowała Francja, widząc 
w Polsce swego sojusznika na wypadek nowego konfliktu z Niemcami oraz 
traktując ją jako barierę przeciwradziecką między wsbhodem a zachodem 
Europy. Lecz Francja wykazywała niezdecydowanie, zwłaszcza że jej 
przychylne stanowisko względem Polski i związane z tym plany natrafi
ły na zdecydowany sprzeciw Anglii® Ta ostatnia, wierna od lat tra
dycyjnej polityce zachowania "równowagi sił" w Europie, po rozpadnię- 
ciu się Austro-Węgier i klęsce Niemiec widziała we Francji głównego 
rywala na kontynencie europejskim, a tym samym nie chciała dopuścić 
do wzrostu jej znaczenia i nadmiernego osłabienia Niemiec® "Od dzi
siaj stałem się proniemiecki" - oświadczył w 1918 r,, w dniu zawie-

11 -j 
szenia brom, premier rządu brytyjskiego Lloyd George,'a słowa te 
najlepiej charakteryzują ówczesną politykę angielską® I to stanowisko 
nie było obce polśkjm politykom burżuazyjnym. Ale w tym miejscu trze
ba dodać, że politycy polscy znali także inne, odmienne od mocarstw 
zachodnich stanowisko względem granic Polski. Wyłożył je niedwuznacz
nie rząd radziecki w dekrecie nr 698 z 29 sierpnia 1918 r®, przekreś
lając wszystkie zaborcze traktaty dotyczące rozbiorów Polski® Wydawa
łoby się, że w takiej sytuacji młode państwo polskie winno dążyć do 

catusa ■WOHCSW oaw»a» om *®a» <w» a*
10 Cyt. wg Kazimierza- Piwowarskiego, Stosunek państw 

imperialistycznych i burżuazji polskiej do spraw Polski do morza 
i Pomorza. Referat wygłoszony na Sesji Pomorskiej w Gdańsku w 
1954 r., s. 7. Jeszcze wyraźniejszą wypowiedź R, Dmowskiego na teai 
temat przytacza H. Jabłoński, o.c«, s. 36? "Wkrótce po 
rozmowie z Wilsonem /we wrześniu 1918 - przyp. mój. E.K./ - pisał 
Dmowski - dowiedziałem się poufnie rzeczy dla mnie nowej, a trzy
manej w tajemnicy. Mianowicie istniała już w Stanach utworzona 
pod patronatem pułkownika House a komisja ekspertów, przygotowują
ca materiał dla delegacji amerykańskiej na konferencję pokojową.W tej 
W krótko zwanej Komisji House a istniała sekcja polska, na której 
czele stał profesor Lord, autor książki o rozbiorze Polski. W tej 
sekcji pracowało dwóch Polaków, profesorowie? Zwierzchowski i 
Arctowski.

Obawialiśmy się, że sprawa nasza w Ameryce źle stoi, ale nie 
przypuszczaliśmy, że tak źle, jak się okazało. Sekcja polska Ko
misji House a miała z góry instrukcje, ażeby się ziemiami zaboru 
pruskiego wcale nie zajmowała. Znaczy to, że ci, od których instruk
cja wyszła, nie mieli wcale zamiaru poruszać na konferencji pokojowej 
sprawy oderwania ziem zaboru pruskiego od Niemiec i spodziewali się, 
że sprawa nie przyjdzie wcale pod dyskusję".
H. Jabłoński., o,c® s. 49
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ścisłego porozumienia z Republiką Radziecką, obiektywnie biorąc miało 
w nim bowiem najlepszego sojusznika© Lecz taka droga dla burżuazji i 

obszarnictwa polskiego oraz wyrażającego ich interesy Piłsudskiego z 
przyczyn klasowych była nie do przyjęcia. Nie oznacza to jednak, że 
burżuazja polska nie doceniała znaczenia dla Polski ziem zachodnich czy 
też szerokiego dostępu do morza© Swobodny dostęp do morza był niezbędny 
młodemu państwu, gdyż istniejące do chwili odzyskania niepodległości 
rynki zbytu zostały zamknięte i należało szukać nowych, a dotarcie do 
tych ostatnich możliwe było drogą morską© Odrzucając jednak drogę po
rozumienia z Republiką Radziecką, burżuazja polska tym samym zrezygno
wała z konsekwentnej walki o prawa dc jgiem zachodnich i nadbałtyckich, 
nie mając bowiem silniejszego oparcia na arenie międzynarodowej, w 
rozgrywkach dyplomatycznych mocarstw zachodnich musiała zdać się na 
ich łaskę i niełaskę. Wprawdzie przedstawiciele jej czynili nadal sta
rania dyplomatyczne, lecz - jak się później, po podpisaniu traktatu wer
salskiego okazało - niewiele one pomogły©

W omówionej sytuacji listopadowy dekret o utworzeniu marynarki wo
jennej miał wydźwięk polityczny. Piłsudski wydając go w czasie, gdy 
północne granice Polski nie zostały jeszcze określone, a tym samym spra
wa dostępu'Polski do morza nie była jeszcze definitywnie przesądzona, 
chciał w ten sposób dać do zrozumienia mocarstwom zachodnim, iż Polska 
z praw do morza nie zrezygnuje, a do objęcia wybrzeża w swe posiadanie 
czyni przygotowania. Dekret listopadowy miał także przekonać mocarstwa 
zachodnie o tym, że Polska po przyznaniu jej dostępu do toorza potrafi

, , 12go zabeapieczyc i zorganizować na nim życie gospodarcze. Wprawdzie 
rachuby związane z wydaniem dekretu w niczym nie poprawiły sprawy Polski 
na konferencji pokojowej w Paryżu, 3?eoz fakt powołania i istnienia pols

kiej marynarki wojennej, choć w zalążkowej formie, był niezaprzeczalny 

i stanowił jeden z argumentów dla przedstawicieli Polski©

Ale to było tylko jedną stroną zagadnienia. Drugą, niemniej waż
ną, było zamaskowanie w oczach opinii publicznej rzeczywistego stosunku 
polskiej burżuazji do praw Polski do morza. Naród polski, o swych ty
siącletnich chlubnych tradycjach morskich - wbrew poglądom burżuazyjnym 
- gorąco kochał morze i nie tylko zachował pamięć o nim w pieśniach, 

12 Jednym z argumentów wysuwanych przez otany Zjednoczone i Anglię 
była obłudna obawa, iż rzekomy brak doświadczenia Polski we władaniu 
wybrzeżem może wpłynąć ujemnie na zagospodarowanie tych ziem. Argument 
ten stosowany jest do dziś w polityce kolonialnej mocarstw zachodnich 
względem państw słabo rozwiniętych gospodarczo.



lecx uparci® dążył do niego rozumiejąc jego znaczenie. Oczeki
wał też przyznania mu słusznych praw do Bałtyku. Zdając sobie z tego 
sprawę, z drugiej zaś strony znając negatywne stanowisko mocarstw zachod
nich do praw Polski nad Bałtykiem i przyjmując względem nich bierną, wy
czekującą postawę, Piłsudski nie mógł nie obawiać się kompromitacji w 
oczach opinii publicznej. Wydaniem dekretu o utworzeniu marynarki wojen
nej chciał wykazać swe wysiłki, w zapewnieniu Polsce dostępu do morza, w 
wypadku zaś rozczarowania - jakie zresztą rzeczywiście nastąpiło po pod
pisaniu traktatu wersalskiego móc całą odpowiedzialność zepchnąć na 
mocarstwa zachodnie.

Duży wpływ na wydanie listopadowego dekretu o utworzeniu marynarki 
wojennej, a także na jej późniejszy rozwój, wywarła antyradziecka poli
tyka polskiej ■' uazji i obszarnictwa. polityka ta wynikała z lęku przed 

rewolucjonizującym wpływem Republiki Radzieckiej na Polskę, a także z za
borczych planów na wschodzie polskich klas posiadających® Zwycięstwo wła
dzy radzieckiej godzi-.o w interesy tych klas, silnie powiązanych ekono
micznie i politycznie z ziemiami Białorusi, Ukrainy i Litwy. Z tych przy
czyn stosunku między powstającym państwem polskim a młodą Republiką Ra
dziecką od początku układały się niepomyślnie, a podejmowane przez tę 

, 13 
ostatnią wysiłki w celu ich poprawienia nie dawały rezul^ątow.'

Piłsudski, jako czołowy reprezentant zaborczej polityki polskich 
klas posiadających na wschodzie, opracował i został realizatorem kon
cepcji federalistycznych, zgodnie z którymi Ukraina, Białoruś i Litwa 
miały być zjednoczone na zasadach federacji z Polską. Koncepcje te od
powiadały polskim klasom posiadającym. Miały one być realizowane zbroj
nie, przez obalenie na Białorusi i Ukrainie rządów robotniczo-chłopskich

13 29 sierpnia 1918 r. Rada Komisarzy Ludowych wydała wspomniany dekret 
nr 698, który głosił, że? "Wszelkie układy i akty zawarte przez rząd 
b. Cesarstwa Rosyjskiego z rządami KrólewUtwa Pruskiego i Cesarstwa 
Austro-Węgierskiego, dotyczące rozbiorów Polski, zostają ze względu 
na ich sprzeczność z zasadą samookreślenia narodów i rewolucyjnym 
poczuciem prawnym narodu rosyjskiego, który uznał niezaprzeczone 
prawo narodu polskiego do niepodległości i jedności, zniesione ni
niejszym w sposób nieodwołalny". Dekret ten stanowił podstawę poli
tyki rządu radzieckiego względem Polski.
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14i utworzenie na tych ziemiach władz zależnych od Polski. Zgodni® z 

tymi koncepcjami organizowane polskie siły zbrojne od początku miały 

charakter antyradziecki i przygotowane były do wojny z młodą Republiką 
Radziecką® W przygotowaniach tych, a także w późniejszych działaniach 
bojowych niepoślednią rolę odegrały oddziały rzeczne marynarki wojennej® 
Piłsudski wydając dekret listopadowy o utworzeniu marynarki musiał zda
wać sobie sprawę, że teren, na którym miały toczyć się przyszłe działa
nia bojowe, pod względem topograficznym jest szczególnie trudny, usia
ny licznymi rzekami, które w czasie ulewnych deszczów lub wiosennych 
roztopów zamieniały się w olbrzymie rozlewiska, zwłaszcza na Polesiu® 
Transport żywności i amunicji, współdziałanie i utrzymywanie łączności 
między poszczególnymi oddziałami wojsk lądowych w takim rejonie przyspa
rzało wiele trudności, tym bardziej, ż® istniejące drogi lądowe nie by
ły pewne, szczególnie dla mniejszych oddziałów, z® względu na uzbrojo
ne oddziały robotników i chłopów* Możliwe do wykorzystania były drogi 
wodne, lecz aby z nich skorzystać, niezbędne było posiadanie jednostek 
rzecznych® Jednostki takie w wypadku wojny mogły nie tylko ułatwić 
transport zaopatrzenia, al® również przerzucać oddziały wojsk lądowych, 
a także wspierać je ogniem swej artylerii i karabinów maszynowych® Ko
rzyści były wię© widoczne, należało tylko stworzyć flotyllę rzeczną® 
Warunki stworzej^a jej istniały już w listopadzie 1918 r«, do kraju na
pływali bowiem specjaliści morscy, którzy jeszcze przed uzyskaniem nie
podległości pod kierunkiem admirała Porębskieg© zorganizowali się w 

stowarzyszeniu pod nazwą Bandera Polska® Istniało także kilka statków 
rzecznych i motorówek, które wspomniane stowarzyszenie zarekwirowało, 
jak@ włas&l&ść niemieckiego "Schiffahrtabteilung", posiadającego flotyllę 

, 15rteeaną na Wisi®. Dekret listopadowy e utworzeniu marynarki wojennej 
i naczelnych jej włada w postaci Sekcji przy Ministerstwie Spraw 'Wojsko
wych miał wię© szans® szybkiej realizacji, wprawdzie nie na morzu lecs 
rzekach śródlądowych, ale te w listopadzie 1918 dla kształtującego się 
burżuazyjn©-obszarniczeg® państwa polskiego miały większe znaczeni® z® 

względu na wrogi® stanowisko d© młodej Republiki Radzieckiej*

14 .'.Jarla Grinberg, Z zagadnień wojny polsko-radzieckiej® Zbiór 
rozpraw, Ruch robotniczy o®*®, o.c* s® 481

15 Flota Polska, o.c*, s* 37



158

Omówione powyżej najważniejsze czynniki uwarunkowały wydanie dekretu 
z dnia 28 listopada o powołaniu marynarki wojennej® Marynarka wojenna 

powstała jak© siła zbrojna niezbędna młodemu państwu polskiemu do ugrun
towania niepodległości i zabezpieczeni® ©brony wybrzeże morskiego, ale 
zaraiem ostrze jej skierowane było przeciw rewolucyjnemu ruchowi mas pra< 
cujących w kraju i Republice Radzieckiej.

Dekret o powołaniu marynarki określał także jej dowództwo. Była nim ■ 
Sekcja Marynarki Wojennej, wchodząca organizacyjnie w skład Departamentu 
I Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zadaniem Sekcji było poczynienie przy
gotowań do objęcia wybrzeża, co właściwie sprowadzało się do opracowania 
organizacji marynarki wojennej®Prace nad organizacją Sekcji trwały do 
5 marca 1919 r. W dniu tym ukazał się rozkaz nr 1 określający tymczasowe 
jej etaty® Przewidywały one stanowisk© szefa Sekcji, jego zastępcy, adiu
tanta i oficera do zleceń® W skład Sekcji wchodziła kancelaria, zatrud
niająca 12 urzędników cywilnych, i pięć wydziałów? organizacyjno—opera
cyjny /sześć stanowisk oficerskich i osiem urzędniczych/, personalny 
/3 oficerów i 5 urzędników/, techniczny /4 oficerów i 10 urzędników/^ 
administracyjny /4 oficerów i 10 urzędników/ oraz wydział higieny mors
kiej /3 oficerów i 5 urzędników/® Łącznie więc Sekcja miała liczyć 24 

17 oficerów i 50 urzędników cywilnych , co nie był© dużo, zwłaszcza gdy 
się uwzględni ogrom zadań stojących przed nią w początkowym stadium 
organizac j i marynarki.

Szefem Sekcji został mianowany dekretem z 28 listopada 1918 r® puł
kownik marynarki18 Bogumił Nowotny19® 5®III®1919 r. mianował on

Sprawy marynarki handlowej nie podlegały Sekcji® Do 2 maja 1919 r® 
zajmowała się nimi Sekcja Marynarki Handlowej utworzona na początku

Handlu® CAW, Sespół 

, nr 1 z 5.III®1919r. 
• w marynarce stopnie 
Gradacja stopni była

17

18

1919 r. przy Ministerstwie 
CAW, Zespół KMW 37, rozkaz 
Do 22.11.1921 obowiązywały 
daniem słowa "marynarki"® <

KMW 37

wojsk lądowych z do< 
następująca? admira-

łowię - admirał, wiceadmirał, kontradmirał; oficerowie sztabowi - 
pułkownik marynarki, podpułkownik marynarki, major marynarki; ofice
rowie młodsi - kapitan - porucznik, porucznik, podporucznik, chorą
ży; szeregowi - sierżant sztabowy marynarki, podchorąży marynarki, 
sierżant marynarki, plutonowy marynarki, kapral marynarki, starszy 
szeregowiec marynarki, szeregowiec marynarki®
Płk mar. Bogumił Nowotny był jednym ze starszych oficerów b ® mary nar- 
ki austriackiej® Jako b. oficer austriacki miał niewątpliwie ułatwio^ 
ny kontakt z będącym u władzy obozem piłsudczykowskim. Jemu też po
wierzono zadanie organizacji marynarki wojennej, choć wg relacji

19
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pierwszych naczelników wydziałów? kpt® mar® Stefana Frankowskiego na 
stanowisko naczelnika wydziału organizacyjno-operacyjnego, por.mar. Wi- 
tclda Huberta - personalnego, płk.mar. Bernarda Mtlllera - technicznego 
i kpt.mar® Kazimierza Zachara - jako naczelnik wydziału administracyj
nego. W tydzień później, 11.111.1319 płk mar® B. Nowotny podał się 

21do dymisji, a stanowisko jego objął tymczasowo kpt.maT® Frankowski.

2 maja 1919 r. Sekcja Marynarki Wojennej przekształcona została 
w Departament dla Spraw Morskich® Dekret o tym, wydany z datą 14.V.
1919 i podpisany przez naczelnika państw* J.Piłsudskiego, w zastępstwie 

. ur;jez/
prezydenta ministrów•'Wjciechowskiegt 1 ministra spraw wojskowych J. Leś
niewskiego, brzmiał?

"W myśl uchwały Rady Ministrów g dnia 20 marca rb® tworzy elę za
miast Sekcji Marynarki przy Ministerstwie dla Spraw Wojskowych. Depar
tament dla Spraw ^orskich - od dnia 2 maja rb. według etatów, zatwier
dzonych przez Ministra Spraw Wojskowych.

Departament podlega przez swego.szefa bezpośrednio Ministrowi Spraw 
Wojskowych.

W zakres działalności Departamentu wchodzi całokształt zarządzeń 
i interesów, dotyczących spraw marynarki wojennej i handlowej, portów 
i żeglugi morskiej, flotylli rzecznej i składu osobowego®

Instytucje rządowe, które dotychczas zajmowały się sprawami żeglugi 
morskiej, mają je przekazać Departamentowi.

Szefem Departamentu mianuję kontradmirała Kazimierza Porębskiego i
I '

jego zastępcą kontradmirała Wacława Kleczkowskiego". -

Dekret skoncentrował wszystkie sprawy morskie w jednej komórce. Po
sunięcie to w ówczesnej sytuacji można uznać za słuszne. Polska nie mia
ła bowiem jeszcze dostępu do morza, a w istniejącym chaosie gospodarczym

OD ao GO SB U1U OD C® cao «K> OU Wo «S=» UU ,no GO ao M GO « OB> <M MB ®> «■» «> •*> r~‘ m <» ««“ «•»

niektórych współczesnych mu osób nie wyróżniał się szczególnymi zdol
nościami organizacyjnymi. Por. Kłossowski JM Pierwsze lata w Polswii 
kiej Marynarce Wojennej. Relacja pisana w 1960 r. na zlecenie Wydzia
łu Historycznego Mar.Woj®, s. 1-2, a także relacje Bartlewicza J., 
s, 6 i Burhardta M., s« 14=16

20 ,CAW, Zespół KMW 37, rozkaz nr 2 z 5.III. 1919 r.
21 Tamże, rozkaz nr 447/5 szefa Departamentu I MS Wojsk.
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i administracyjnym niezbędne było skupieni® wszystkich wysiłków organi- 
zacyjno-przygotowawczych na odcinku morskim w jednej komórce, Ponadto 
podniesienie kierownictwa sprawami morskimi do rangi departamentu stwa
rzało temu ostatniemu lepsze warunki do szerszego rozwinięcia działalnoś 
ci.

ORGANIZACJA DEPARTAMENTU DLA SPRAW MORSKICH 
/DSM/

22Na czele DSM stanął kontradmirał Kazimierz Porębski - człowiek z 
dużym zasobem wiedzy fachowej, teoretycznej i praktycznej, powszechnie 
dość łubiany przez otoczenie. Zastępcą jego został początkowo kontradmi- 
rał Wacław Kłoczkowski - również doświadczony dowódca i wybitny spe
cjalista, zwłaszcza w dziedzinie okrętów podwodnych© Po dwóch miesiącach

Kontradmirał Kazimierz Porębski urodził się 15.11©1872 r® w Wilnie© 
W 1892 r. ukończył Morski Korpus w Petersburgu, po czym rozpoczął 
służbę w marynarce rosyjskiej. Podczas wojny rosyjsko-japońskiej słu
żył na krążowniku "Nowik” i uczestniczył w działaniach bojowych prze
ciw Japonii# Mają© 42 lata w stopniu kapitana 1 rangi miariowary zos
tał dowódcą okrętu liniowego "Impieratrica Maria" na Morzu Czarnym, 
Na tym stanowisku zastała go wojna światowa, W trzy lata później mia
nowany został kontradmirałem i dowódcą zespołu krążowników ha Morzu 
Czarnym. Następnie przez pewien czas pełnił funkcję dowódcy obrony 
rejonu finlandzkiego.

Do Polski przybył latem 1918 r. i od razu poświęcił się sprawom 
morskim. Pod jego przewodnictwem odbył© się w 1918 r® pierwsze po
siedzenie Polskiej Rady Ekonomicznej, poświęcone zagadnieniu stwo
rzenia polskiej floty handlowej, Z jego też inicjatywy jeszcze przed 
odzyskaniem niepodległości powstał® stowarzyszenie "Bandera Polska”, 
mająca zająć się organizacją żeglugi polskiej, Do wojska polskiego 
wstąpił w listopadzie 1918 r, i mianowany został członkiem rady wojs
kowej oraz członkiem delegacji polskiej w Paryżu. Cieszą® się duży® 
autorytetem w kołach polskiej burżuazji zainteresowanych sprawami 
morskimi, wiosną 1919 ro wysunięty został na stanowisk® szefa Departa 
mentu dla Spraw Morskich. Na stanowisku tym pracował do maja 1925 r®, 
po czym przeszedł w stan^hieosynhy, a w 1927 r® na emeryturę. Zwarł 
20.1.1933 w Warszawie. Por. Wspomnienia pośmiertne o śp wiceadmi
rale Porębskim Kazimierzu. "Przegląd Morski” 1933, zeszyt 49, s.I-III 
a także relacje Kłossowskiegoj,, s0 4“6, M, B u r h a r- 
d t a, s. 11-15» Z. Sladkowskiego, s«4, Trojan o- 
wicza-Piotrowsklegos, 37“39» S t e y ® r a, o.a. 
8. 16.

23 Kontradmirał Wacław Kłoczkowski karierę morską rozpoczął w marynar
ce rosyjskiej. Podczas wojny rosyjsko-japońskiej jako oficer torpedo
wy pełnił służbę na pancerniku "Sisoj Wielikij”, następnie na krążow
niku "Dymitryj Donoskoj", a wreszcie torpedowcu "Bujnyj", Y/szystkie 
te okręty w bitwie cufiziipaklej zęstały zatopione, ale Kłoczkowski



10©VIIo1919 zastępcą szefa DSM został mianowany płk mar. Jerzy 
Swirski24 - człowiek energiczny, zdolny, dobry organizator, ale zarazem

mał® łubiany przes otoczenie© Jako swemu aastępcy, admirał Porębski

<=»<= G3CSJ <» <=n «K» <s=> CB9 e> <»» «a® on «aw « e» a«n <® «o«c<o «> «• k=3 ® «5> a» «s> ® «»-Sł raa GS <33 uw «>

za każdym razem zdołał się uratować, choć ostatecznie dostał się do 
niewoli japońskiej© Podczas wojny światowej otrzymał, wysokie stano
wisko dowódcy dywizji okrętów podwodnych na Morzu Czarnym© Po wstą
pieniu do polskiej marynarki został zastępcą szefa Departamentu, ale 
już w lipcu 1919 r« ustąpił miejsca Swirskiemu, obejmując stano
wisko attache morskiego w Londynie© Do marynarki powrócił na krót
ko, doczekując się jednak emerytury w wojsku lądowym© Por© CAW, 
Zesp. KMW 37, a także relacje M© B u r h a r d t a, s. 15-16.

24 Sylwetka J« Swirskiego, późniejszego wiceadmirała i szefa Kierow
nictwa Marynarki Y/ojennej od 1925 ds 1'945-r® trudna jest do scharak
teryzowania© Autorzy dostępnych relacji mają o nim podzielone zda
nia. Pochodził prawdopodobnie ż rodziny książąt ruskich® Karierę 
swą rozpoczął we flocie rosyjskiej, służąc jako flagowy nawigator 
Floty Czarnomorskiej. Po Rewolucji Październikowej znalazł się w 
kontrrewolucyjnym i nacjonalistycznym rządzie ukraińskim Skóropada- 
kiego. Do kraju powrócił dopiero po upadku tego rządu. Praw©podob
nie na stanowisko zastępcy szefa Departamentu zaangażowany został 
przez Porębskiego, który go znał z® służby we flocie rosyjskiej.

Nie ulega wątpliwości, że był człowiekiem zdolnym, chpć sympa
tią nie cieszył się. "Peszył osohłośsią, zimną logiką i całkowitym 
brakiem emocjonalnego podejścia... Poza ścisłym zakresem zagadnień 
wojskowo-morskich nie przejawiał zainteresowali gospodarczych czy 
kulturalnych© Był zamknięty w sobie, nie skłonny do jakiegokolwiek 
zbliżenia koleżeńskiego czy towarzyskiego® Nie wyjawiał swych za

mierzeń na dalszą metę, lecz ograniczał się d© zagadnień doraźnych.. 
Był uosobieniem zimnej logiki... Każda jego koncepcja, każdy pro
jekt czy wniosek był przez niego.©. analizowany pod^kątem widzenia 
własnej ambicji służbowej..©* - tak charakteryzuje Swirskiego w 
swej rełacji J. Kłossows k i, s© 6-8® Podobnie wyraża się o 
nim M« Burhardt, s. 23 i Steyer, a© 16

Inne zdanie wyraża o Swirskim w swej relacji Z. Sladkowski? 
"Oficer o wybitnej inteligencji, dobry organizator, myślący bardzo 
logicznie, surowy, wymagający i od siebie i od podwładnych. Umiał 
utrzymać w ryzach podwładnych..© Człowiek powściągliwy w słowach 
i bardzo taktowny. Jedyny minus, że miał zbyt mało doświadczenia 
czysto-morskiego - wybitny teoretyk"© Por. Z© ^ladkowski, 
relacja, s© 29-30. „

<81

Swirski miał niewątpliwie wiele wad osobistych? zwłaszcza wygó
rowaną ambicję połączoną z egoizmem, lecz na podstawie jego konkret
nej działalności w latach 1919-1926 trzeba stwierdzić, że położył 
duże zasługi w zorganizowaniu marynarki wojennej®
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podporządkował mu wszystkie sekcje Departamentu w tej części ich działal
ności, która dotyczyła spraw polityczno-wojennych, wewnętrznych spraw 

25 marynarki oraz samego departamentu *

Pod względem organizacji DS1S składał się z siedmiu sekcji? organiza
cyjnej, ekonomicznej, personalno-szkolnej, technicznej, gospodarczej, praw
nej i informacyjnej. Najważniejszą rolę w DSLI spełniała niewątpliwie Sek
cja Organizacyjna, której szefem został tymczasowo zastępca szefa departa
mentu płk. mar, Swirski. W zakres jej działalności wchodziły sprawy orga
nizacji marynarki, sprawy operacyjne oraz zagraniczne. Zgodnie z tym po- 
dzielona była na trzy wydziały. Wydział Operacyjny zajmował się przygo- ; 
towaniem oddziałów marynarki do działań bojowych, określeniem roli i za
dań marynarki podczas wojny i pokoju oraz opracowaniem koncepcji jej roz
woju z uwzględnieniem zadań operacyjnych. Wydział OrgErSsacarny miał za zada
nie opracowanie organizacji marynarki i w tym celu miał ściśle współpraco
wać z Wydziałem Operacyjnym i Zagranicznym. Ten ostatni miał śledzić orga-' 
nizację marynarek obcych, szukać u nich jak najlepszych wzorów, możliwych 
do zastosowania na gruncie polskim, kierować pracą przedstawicieli morskich 
poza granicami kraju, a także nawiązać współpracę z marynarkami mocarstw 
zachodnich® Poważnym zadaniem tego wydziału było zainteresowanie marynarką 
polską mocarstw zachodnich, aby M..a przeprowadzić nasze morskie postulaty 

26 przez rady konferencji pokojowej w Paryżu" * Wydział Zagraniczny miał 
również szukać pomocy za granicą dla organizującej się marynarki polskiej*

Podobnie do Sekcji Organizacyjnej zadania miała Sekcja Ekonomiczna z 
tym, że zakres jej działalności dotyczył problemów marynarki handlowej-®

Sekcja Personalno-Szkolna, składająca się z WydziałujPersonalnego i 

Szkolnego, zajmowała się sprawami personalnymi i organizacją morskiego 
wyszkolenia wojskowego personelu marynarki wojennej® Sekcja techniczna za
opatrywała marynarkę w sprzęt i uzbrojenie, zajmowała się organizacją 
służb technicznych oraz technihąną eksploatacją istniejących jednostek 
rzecznych i nabywaniem nowych. Sekcja Gospodarcza, posiadająca Wydział Za

opatrzenia i Wydział Obrachunkowy, prowadziła zaopatrzenie żywnościowe i * 
finansowe® Sekcja Prawna prowadziła sprawy prawne DSM, w zakres jej nie 
wchodziły jednak zagadnienia służby sprawiedliwości® Sekcja Informacyjna 
miała za zadanie czuwanie nad ideowym wychowaniem w marynarce oraz

•*» •• <B» <SB<a0 o, «■> OO **> GfJ OBI 4V <M0 CK><V<BP <3D •» <*«■> OD

25J CAW, Zesp. KMW 37, rozkaz nr 36 z 11.VII.1919 r. 
26 Plota Polska, o.c®, 8® 38



153-

sprawowała kontrolę polityczną nad doborem ludzi# W skład jej wchodził 
Referat Duszpasterstwa®

Oprócz siedmiu sekcji, na początku sierpnia 1919 r, rozpoczęła dzia
łalność Komisja Kasowa, realizująca wszelkie wydatki finansowe .

Obsadę personalną Departament’.? ■- •wili ludzi® o dużym doświadcze
niu, zdobytym w b® marynarkach zaborczych® Szefami sekcji i wydziałów 
byli przeważnie oficerowie z wyższym wykształcaniem wojskowym® Szczegól
nie mocną obsadę miał Departament w Sekcji J-scenicznej, w której znalaz
ła się grupa wybitnych. specjalistów ok^e-^wyoh z szefem sekcji gen.bryg® 
inż. Bobrowskim na czele i jego porno.płk#mar®inż. Sasinowskim, 
ppłk.mar.inż. Morgulcem, Małeckim i Czernick.iw. i kpt®mar#inż# Horodliczko. 
Szefem Sekcji Organizacyjnej z dniem ?9o¥lII#t919 r® został dobry specja
lista ppłk.mar® Wołkowicki, a bezpo-rjteunim jego pomocnikiem i szefem Wy
działu Operacyjnego mianowano z dniem 18 września kpt®mar® Józefa Unruga?8 

Na czele Sekcji Ekonomicznej stał ppłkomaroKaiski, a współpracownikami 
jego byli mjr mar® Poznański i mjr inż# Garnuszewski - ludzie, którzy po
łożyli duże zasługi w tworzeniu przyłej marynarki handlowej, portu han
dlowego w Gdyni i najwyższych urzędów żeglugi morskiej® Szefem Sekcji 
Personalno-Szkoleriiowej by^ płkomar® Panasewicz, a prawnej radca ministerial 

29 ■;ny M® Mosiewicz®

W latach 1920-21 organizacja DSM uległa pewnym zmianom# W listopadzie 
1920 r. przy Sekcji Organizacyjnej powstał Samodzielny Referat Radiotele
graficzny z kierownikiem por®mar® Władysławem Sakowiczem na czele® Refe
rat miał się zajmować ogólną organizację służby radiotelegraficznej, zao
patrzeniem marynarki w radiostację, szkoleniem personelu i popularyzacją 
zdobyczy w radiotechnice morskiej®"98 Podobny wydział zorganizowano w grud
niu 1920 r® dla artylerii morskiej 9' z kierownikiem mjr.mar.Łątkiewiczem 

cos® ca a® «J CS cso csj aa cuu «K> <w cb.i aa <® <a# aa> -w «s» go <s» <ss> as <w cc.
27

CAW, Zespół KT.OT 37, roM^nr 43 z 8®VIII® 1919 r, 
28

Unrug Józef w maju 1925 r® został dowódcą floty i na tym stanowisku 
w stopniu już kontradmirała bronił wybrzeża we wrześniu 1939 r® Wojnę 
spędził w niewoli® P© wyzwoleniu udał się do Anglii, gdzie przez pe

wien czas pełnił obowiązki zastępcy szefa Kierownictwa Marynarki Wojen
nej. D© kraju nie powrócił, osiedlają© się we Erancji0 

29
CAW, zesp® KMW 37, 38© Por® także cyt® relacje 8 u r h a r d t a, 
Kłossowskiego, Sladkowskieg© i Tro
janowi kg a g ® :i o t r owakiego 

30
CAW, Zesp® KMW 42, rozkaz nr 96 z 12#XI®1920 ,

31 m .
Tamże, rozkaz nr 108 z 15.XII.102O
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_ 32 na czele. W tym też miesiącu utworzono Samodzielny Referat Lotnictwa
Morskiego, a na kierownika jego powołano por.mar. Stanisława Gołębiowa- 
kiego. W kwietniu 1921 r. dotychczasowa Sekcja Gospodarcza przekształć 
eona została na Intendenturę Morską i Dział Kontroli Gospodarczej Mary
narki Wojennej. Intendentura przyjęła sprawy personalno-organizacyjne, 
mundurowe, żywnościowe i należności pieniężnych, a Dział Kontroli sprawy 
zaopatrzenia pieniężnego, budżetowe, kontroli itp.34 Obie komórki mieś

ciły się w Bydgoszczy, a szefem pierwszej został kmdr inż. Kazimierz 
Zachar.

Po objęciu wybrzeża zaistniała konieczność rozgraniczenia spraw 
marynarki wojennej i handlowej. Ze względu na sytuację wojenną w Polsce 
uczyniono to.dopiero w końcu 1921 r0 14pKI.1921 Rada Ministrów swą uchwa- 

a
łą podzieliła kompetencje w sprawach morskich, tworząc następnie rozpo
rządzeniem z 1 grudnia 1921 r0 oddzielny Departament Marynarki Handlowej 
przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu."5’ Nowa komórka objęła istnieją

cą dotąd przy Departamencie dla Spraw Morskich Sekcję Ekonomiczną i Re- 
ferąt Prawny Marynarki Handlowej

DZIAŁALNOŚĆ DEPARTAMENTU DLA SPRAW MORSKICH VI OKRESIE 
od 2 V 1919 d© 10 II 1920

Całokształt działalności DSM można chronologicznie podzielić na dwa 
okresy? pierwszy - od chwili jego powstania do objęcia przez Polskę wy
brzeża morskiego i drugi - od czasu objęcia wybrzeża do chwili przekształ
cenia DSM w Kierownictwo Marynarki Wojennej.

W 1919 r. DSM rozwinął ożywioną działalność nad zgrupowaniem powraca
jących do kraju marynarzy i stworzeniem pierwszych jednostek marynarki 
wojennej. Kadrę marynarki stanowili oficerowi.® z trzech b.marynarek zabór- 
czych, powracający do Polski po uzyskaniu przez nią niepodległości.

32 Tamże, rozkaz nr 103 z 7oXII. 1.920
33 CAW, Zespół. KMW 44, rozkaz nr 32 z 11.IV.1921
34 Tamże, rozkaz nr 80 2 21,VII®1921
35 XV lat polskiej p®acy na morzu. Gdynia 1935, «» 35
36 CAW. Zesp. KMW 44/XI. rożka® nr 145 « 19oU.o1921
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Najwięcej oficerów przybywało & b*marynarki ^s®^yjsklej i oni też stano
wili trzon tworzącej się kadry oficerskiej w 1919 r® Znacznie mniej ofi
cerów pochodziło z bomarynarki austro-węgierskiej, a jedynie kilku z 
bomarynarki niemieckiej, ilość Polaków oficerów byłą bowiem w tej ostat
niej znikoma® Ogółem w końcu 1919 r0 marynarka liczyła około 80 oficerów 

37
korpusu morskiego i technicznego® ' Jak na początki była to ilość wystar
czająca* W każdym razie w 1919 r* DSM nie odczuwał braków kadrowych, 
a nawet część oficerów, zgłaszających się do marynarki, przydzielił do 

38
Dowództwa Okręgu Linii Wodnych"’", część zaśp-wsfewil na stanowiskach 

39 w wojskach lądowych ®

W 1919 r® nie odczuwano także braków w kadrze podoficerskiej i ma
rynarskiej® Najchętniej przyjmowano podoficerów i marynarzy z b® mary
narki niemieckiej® W stosunku do marynarzy z bomarynarki jarskiej za
chowywano. dużą rezerwę* obawiając się przyjmowania "elementu niepewnego, 
zdemoralizowanego wydarzeniami rewolucyjnymi w Rosji®®4$ Orientacyjnie 

można przyjąć, że w 1918 r. marynarka posiadała w służbie czynnej.około 
300 marynarzy, w kwietniu 1919 r® ponad 500, w grudniu zaś około 1600*41 

ea«b crjcw a&saas>ow aa<zs as>as «K><xj css ao gsd <so as ae> o=>as> cs> a oso<_^> <c=acx>gzhsghoo<■■■> ca. 
37 . 'Liczba ta jest podana w przybliżeniu® J. Kłossowski w rela

cji swej podaje, że wśród 80 oficerów dwie trzecie stanowili oficero
wie z bomarynarki rosyjskiej, a jedną trzecią z b® marynarki austriac
kiej s* 3-4 Por* także relacja MoBurhardta, s, 8® 

38 Dowództwo Okręgu Linii Wodnych było instytucją niezależną od Departa
mentu dla Spraw ^orskich, a podporządkowane zostało bezpośrednio 
Oddziałowi TV Sztabu Generalnego* Ponieważ miało ono za zadanie orga
nizowanie i kierowanie transportem wodnym na rzekach, marynarka wo
jenna zabezpieczyła je pod względem kadrowym® Dowódcą okręgu został 
22*711*1919 r® mjr.mar® Edward Sadowski® AMW 23/7® Dziennik Rozkazów 
Wojskowych z 22*711*1919, poz* 2662, s* 1808® 

39 •? wojskach lądowych przebywało wielu oficerów, przeważnie specjalis
tów technicznych* DSM rejestrował ich i na żądanie ludzie ci w każdej 
chwili mogli być wcieleni do marynarki wojennej* 

40 CAW, Zesp® KMW 153 
41

V/ gz-udniu 19W r* i w- pierwszych miesiącach 1919 r* wielu zgłaszają
cych się marynarzy odesłano do domów, powołując ich w miarę zapotrze
bowania® Uwarunkowane to było trudnościami koszarowymi, a zarazem 
była to jak gdyby selekcja, umożliwiająca pozbycie się ludzi' o zre
wolucjonizowanych poglądach®
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Przybywający do marynarki .oficerowie i podoficerowie pochodzili z 
trzech b.marynarek zaborczych. Każda z nich miała własną organizację, 
odmienne metody szkolenia i wychowania, inną terminologię i różniąc® 
się poglądy operacyjno-taktyczne® Przysporzyło t© DSM wiele trudności, 
choć miało takż® dodatnie strony® trudności polegały na tym, ż® ofice
rowie i podoficerowie, wychowani i wyszkoleni na wzorach rosyjskich, 
niemieckich czy też austro-węgierskich, po wcieleniu do tworzonej ma
rynarki polskiej reprezentowali odmienne poglądy na wiele zagadnień 
morskiej służby wojennej. Stan taki w sil® zbrojnej, jaką stanowiła 
marynarka, nie mógł istnieć, wprowadziły^iowiem rozprężenie i chaos w 

jej życiu wewnętrznym. DSM z admirałem Porębskim na czele zdawał so
bie z tego sprawę. Doceniał takż® dodatnią stronę istniejącego stanu, 
mianowicie fakt, iż tworzona marynarka, mając specjalistów z trzech 
b.marynarek zaborczych, mogła wykorzystać ich doświadczenie© Należa
ło jednak poglądy na poszczególne zagadnienia zebrać, opracować w 
formie instrukcji, przepisów, zarządzeń 1 regulaminów, a następnie 
wprowadzić je w życie© Była t© prac® niezmierni.® ważn® dl® rozwoju 
marynarki wojennej, lecz zarazem długotrwała i nie mogła dać od razu 
wyników® Doceniają© jej znaczenie, admirał Porębski w grudniu 1919 r© 
polecił poszczególnym sekcjom Departamentu rozpocząć wstępne prac® 
nad przygotowaniem tymczasowych instrukcji i przepisów, a jednocześ
nie przy Sekcji Personalno-Szkclnej utworzyć nowy wydział, nazwany 
naukowo-wydswniczym i złożony x dziesięciu ©sób, któreg® głównym za

daniem było opracowywanie i wydawanie dzieł naukowych morskich, tłu
maczenie instrukcji i przepisów z języków obcych, tworzenie słownictwa 

42 morskiego, uzupełnienie i prowadzenie biblioteki® Wcześniej już, 
gdyż w maju 1919 r© przy Sekcji Organizacyjnej powołana zastała ko
misja do opracowania terminologii morskiej z przewodniczącym płk® 

Mftllerem na czel®. W niecałe trzy miesiąc® późni®j, na wniosek wyz
naczonej komisji, do opracowania terminologii przystąpiły poszcze- 

, 44golnę sekcje Departamentu®

42 Dalszym zadaniem Wydziału Ilaukowo-Wydawniczego było redagowani® 
i zamieszczanie w prasi® artykułów informujących społeczeństw© 
o rozwoju marynarki® CAW© Zesp© KMW 39, rozkaz nr 87 z 17©XII® 
1919.

43 Członkami® komisji byli? kapitanowie Dyrna, Horodliczko i Kory- 
towskl® CAW, Zeep© KŁIW 37, rozkaz nr 24 z 23 V 1919 r® 

44
CAW. Zesp® KMW 25 uzup®, rozporządzeni® z 1O.VIII.1919
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Wielu ©fieerów i podoficerów miał© poważne trudności w szkoleniu 
marynarzy, spowodowane słabą znajomością języka polskiego. Niektórzy, 
przebywają© poza granicami ziem polskich, przez długie lata, bardzo ma
łe wiedzieli © -swej Ojczyźnie. Ponieważ zagadnienia te ujemnie wpływały 
na życie marynarki, Departament zajął się nimi w sierpniu 1919 r® Dla 
oficerów zorganizowana dwa kursy ąt.eózorowes pierwszy, trwający cztery 
miesiące z zakresu ortografii, gramatyki., stylistyki i literatury pcls- 

45 kiej, i drugi - z zakresu historii politycznej i wojskowej Polski. 
Podoficerowie i marynarze dokształcali się w jednostkach na specjalnie 

. , , , 46 ®organizowanych kursach.

Poważnym problemem była takfte w«r>yfi.kao ja oficerów i podoficerów. 
Przybywający do marynarki ludzie częsta mogli się wykazać dokumen
tami uprawniającymi ich do noszenia stopnia czy też. zajmowania poszczę- . 

gólnych stanowisk. Ponadto w b. marynarkach zaborczych stopnie oficers
kie i podoficerskie miały różno nazwy i znaczenie® Teraz należało t© 
ujednolicić, określić listę starszeństwa oficerów i nadać przynajmniej 
tymczasowe, do czasu ukazania się odpowiedniej ustawy® przysługując® 
im stopnie. Sprawami, tymi zajęły s? dwie komisje weryfikacyjne? jedna 
powołana już w marsu 1919 r. pod przewodnictwem kpt. mar. Frankowskiego 
zajęła się weryfikacją oficerów,’11' druga powołana w sierpniu tegoż roku 
pod przewodnictwem ppłk.mar. Żelechowskiego miała sprawdzać dokumenty i 

48 kwalifikacje podoficerów zawodowych.

Dysponują© doświadczoną kadrą dowódczą i dostateczną ilością szere
gowych marynarzy, wiosną 1919 r. Departament przystąpił d@ formowania 
pierwszych jednostek marynarki®. Jak© pierwsza utworzona została Komenda 
Portu Wojennego w Modlinie. Modlin już w 1918 r. stał się punktem zbór-’ 
nym dla przybywających d©> kraju marynarzy. Wybór jego na pierwszą bazę 
marynarki wojennej ni® był przypadkowy. Położony nad dwoma dużymi, rze
kami - Wisłą i Narwą, stanowił dogodny punkt strategiczny.43 Miał bez

pośredni® połączeni® Wisłą « Toruniem, Grudziądzem, Tczewem i Gdańskiem, 

* drugiej strony z Warszawą, a poprzez Narew i Bug łączył się z przyszły 
mi terenami działań bojowych w wojnie polsko-radzieckiej. Nie bez zna
czenia był takż® fakt, ż® w Modlinie istniały zabudowania 
ca <33 CSDSO c=> GEJ <3DGPO=J OG3GO OGJCDCjo, GOGOiaBGS «3GD GSPOO ISO GJGJGJ OCDCJ CJ CS>G3GZ>

CAW, Zesp® KMW 37, zarządzenie z 26.VIII.1919
CAW, Zesp. KMW 199 i 206-

CAW, Zesp. KMW 37, rozkaz nr 10 z 24oIII®1919
CAW, Zesp. KMW 37, rozkaz nr 48 z 25®VIIIS1919
Na dogodne położeni® strategiczne Modlina zwrócili już uwagę

46

47
4B
49
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50 wojskowe oraz port i warsztaty, mogą©® stanowić bazę dla jednostek 

rzeóznych©

Komenda Portu Wojennego Modlin stanowiła w początkowym ©kresie głów® 
ną bazę marynarki wojennej© Miała ona zabezpieczyć postój ©krętów rzecz®, 
nych, a takż® zaopatrzeni® i wyszkolenie marynarzy© W tym celu zorgani
zowano w niej oddział techniczny, gospodarczy, szkolny, kancelarię ewi® 
dencyjną i oddział zapasowy© Po objęciu wybrzeża port wojenny miał być 
przeniesiony do Pucka, a w Modlinie miał pozostać oddział marynarzy dla

, 51 '''I
potrzeb Flotylli Wiślanej i Pińskiej© Komendantem portu został kpt©

52 mar© Antonowicz©3

Drugą jednostką marynarki był powołany już w końcu 1918 r© I Bata
lion Morski© Organizatorem jego i pierwszym dowódcą był kpt.mar© KonstfenS.

53ty Jacynicz® Głównym zadaniem batalionu, było przygotowanie się do obję
cia wybrzeża przyznanego traktatem wersalskim i przygotowani® kadr spe- ' 
cjalistpw morskich dla pierwszych okrętów© W związku z tym zgrupowań© w 
nim najlepszych specjalistów z b© marynarek zaborczych i intensywni® 
ich szkolono©

Po podpisaniu traktatu, w miarę opuszczania Pomorza przez wojska 
niemieckie, batalion miał posuwać się w dół Wisły, obejmować porty 
rzeczne, a następnie dotrzeć do Pucka© W tym celu w pierwszych dniach « 
lipca 1919 r® opuścił Modlin, przenoszą© się do Nieszawy, następnie 
29 sierpnia przeszedł do Aleksandrowa, później do Torunia, aby w lutym 
1920 r© stanąć w Pucku94© Stan batalionu wynosił wówczas 8'5 podoficerów

CO GP <3D 4&> OB? OB® CO ttD O£O GS> Oto oo OK, OD co Alp Gi,

Rosjanie, budując tam słynną swą twierdzę NowoeGeorglswsk© Niemcy 
podczas pierwszej wojny światowej utrzymywali w twierdzy modlińs- I 
kiej silną załogę, a na Wiśle - oddział okrętów rzecznych© 

50
Marynarka wojenna objęła w Modlinie budynek koszarowy byłe® kompa- 
nil fortecznej mogący pomieścić około 300 marynarzy, budynek biu
rowy ora* dwa budynki mieszkalne dla oficerów®
CAW, Zesp© KMW 49

52 CAW, Zesp© KfflT 37, rozkaz nr 49 w 1©IX,1919 r©
59 CAW, Zesp© KMW 41
54 CAW, Zesp© KMW 40
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551 572 marynarzy® Była to pierwsza jednostka marynarki, która przeszła 
56przez Pomorze i dotarła do Bałtyku® "Batalion ten = pisał o nim w spe

cjalnym rozkazie minister §praw Wojskowych gen® J® Leśniewski - odzna
czył się szczególnie przy zajęciu ziem pomorskich, walcząc z wielkimi 
trudnościami i brakami, a ochotą i doskonałą postawą, karnością i zucho- 

57 watością. zjednał sobie jednomyślni uznani®"®

Trzecią jednostką, której początki również sięgają 1918 r®, była 
Flotylla Wiślana® Zaczęto ją tworzyć dla cslów operacyjnych na Wiśle 
i do wyszkolenia personelu dla przyszłej floty morskiej, ale już w 
pierwszych miesiącach 1919 r® traktowana ja jako, rezerwę i uzupełnienie 

SD 
tworzonej Flotylli Pińskiej®' Zorganizowan® przez admirała Porębskiego 
stowarzyszenie "Bandera Polska" w listopadzie 1918 r® zarekwirowało je
den statek pancerny i pięć uzbrojonych motorówek z niemieckiego 
"Schiffahrtabteilung*, a następnie oddają© j® d© dyspozycji Sekcji Ma- 

59 rynarki zapoczątkował© tworzeni® Flotylli Wiślanej® Uzbrojonemu stat
kowi nadane nazwę "Kiliński/ /dowódca pchor® Jerzy Pieszkański/, moto
rówki zaś ©znaczono kolejnymi numerami ©d jedneg© d® pięciu® W czerwcu 
1919 r® flotyllę uzupełniono dwoma statkami pasażerskimi, które dosto
sowano do potrzeb wojennych? "Wawel" /p©^“® Helicdor Laskowski/ i "Warta" 
/por® Aleksander Lipiński/® Jednocześni® 1 lipę® 1919 r® dowódcą Flo
tylli Wiślanej, a zarazem pierwszym dowódcą siły zbrojnej na wodach wew
nętrznych, mianowany został dowódca trzecieg© statku - "Wisła* - por® 
Schmidt®80 Komenda Portu Wojennego Modlin miała uzupełniać Flotyllę 

Wiślaną jednostkami zatopionymi na Wiśle, lecz prac® przy ich wydobyciu 
i remoncie były diugotrwał®, wydobyte zaś jednostki zasilały później 
Flotyllę Pińską®81 

GMK> OB S> <3D <ZZ>'«3 an* ««> <MO GS <SD <—oo G=> <SS> <SK> <a* SOUO «SS9 «S> ««D
55 Tamż®, stan na 14®II®1920®
38 Podobni® było w 1946 r®t gdy I Batalion Morski, utworzony w Lublinie 

w 1944 r©, w pierwszych miesiącach 1945 r® przeszedł przez Pomorze, 
a następni,® ©bjął straż nad wyzwolonym wybrzeżem i stanowił zalążek 
Ludowej Marynarki Wojennej®

57 CAW, Zespół KMW 41 o
58 CAW, Zesp® KMW 49® 
59 J® Staniewicz, Marynarka Wojenna w pierwszych latach istnie

nia Polski Odrodzonej® "Przegląd Morski" 1930, zeszyt 2, s® 126® 
Por® także, "Flota Polska", ©®®oe s® 37

80 CAW, Zesp® KMW 37, rozkaz nr 31 s 1©VIIo1919o
81 Z wydobytych jednostek Flotylla Wiślana otrzymała tylk© statek 

"Bug", lecz i ten 17 lipca przydzielony został Flotylli Pińskiej®



Flotylla Wiślana w 1919 r® w±elce;: się sprawi® polskiej 0
zabezpieczała bowiem - podobnie jak I Batalion Morski - linię rozgra
niczenia między wojskami polskimi i niemieckimi okupującymi wybrzeże® 
Statki flotylli patrolowały na Wiśle, a ponieważ granice między powsta
łym państwem polskim a Niemcami nie były wytyczone, dochodziło czasem 

62 do strzelaniny między oddziałami granicznymi®

W kwietniu 1919 r® Departament dla Spraw Morskich przystąpił d© 
organizowania czwartej jednostki - Flotylli Pińskiej® W przeciwieństwie 
do dwóch poprzednich, Flotylla Pińska tworzona była z myślą o wojnie 
przeciw Republice Radzieckiej® Genezy jej powstania należy szukać w 
listopadzie 1918 r®, kiedy wojska radzieckie na, mocy traktatu brzes
kiego zaczęły zajmować terytoria opuszczone przez wojska niemiecki®® 

W lutym 1919 r® Armia Czerwona zajęła linię Poniewież-Wilno-Lida-Sło- 
nin-Janów-Sowy-Ownecz® Burżuązja polska, dążą© do jak największych na
bytków terytorialnych na wschodzie, zaczęła przeciwstawiać się marszo

wi wojsk radzieckich początkowo na arenie dyplomatycznej, a następnie 
zbrojni®* 5 lutego między wojskami polskimi a X armią niemiecką zawarta 
została umowa w sprawi® zajmowania przez wojska polskie terenów wschód- 
nich® W dwa dni później wydany został w Polsce dekret o powszechnym 
obowiązku służby wojskowej, a jednocześnie grupy operacyjne gen® Rydza 
Śmigłego i gen. Listowskieg© zaczęły marsz na wschód® W połowi® lutego 
między oddziałami polskimi a wojskami radzieckimi nastąpiły starcia® 
2 marca wojska Listowskieg© zdobyły Słonin, a 7 marca Pińsk® Dalsze 
działania utrudniały roztopy wiosenne, zamieniające gęstą sieć rzecz-' 
ną w obszerne rozlewisko® ”®ak zwań® ”morz® pińskie’11 - pisze w swej 
relacji J® Bartlewicz - uniemożliwiało należyte zachowanie łączności 
i zaopatrzenia oddziałów, porozrzucanych na suchych "wysepkach” oraz 
utrudniało koordynowanie ruchów, nie mówiąc już o samej komunikacji# 
nie dc pomyślenia drogą kołową, w terenie niem.ożliwym nawet do przeby
cia piechocie® Warunki te zmusiły do stworzenia komunikacji drogą wodną 

ęaaucm.EJcnansPOTC^wGZ-aocnTOcrjaDSCKacat^caoooaaiaJGJOCOKiCJŁJŁJc.-jcaaa^ca 

62 Między innymi statek "Kiliński” patrolujący Wisłę między Nieszawą 
a Toruniem, w pobliżu miejscowości Bobrowniki stoczył pojedynek z 
niemiecką strażą graniczną, przy czym załoga w większości ranna 
i niezdolna do dalszej walki, wraz ze statkiem dostała się do 
niewoli i oddana została władzom polskim dopiero po zajęciu przez, 
nie wybrzeża® Por® relację S 1 a d k o w s k i e g o, s® 7

63 Ruch robotniczy ®.8O, o.c® s® 526 



przy pomocy uzbrojonych środkó® pływających ®®® Tak powstał zaczątek 
Flotylli Pińskiej®®ow®$4 Powstanie jej uwarunkowane było także pojawie

niem się w rejonie uzbrojonych statków radzieckich® Dowódcą jej został 
w lipcu 1919 r® por®mar® Jan Gledrojć®

Flotylla Pińska rozpoczęła działanie-bojowe 25 maja od akcji zwia- 
65 ' ‘dowczych® Ponieważ wykazały one dużą jej przydatność, DSM zaczął ją 

intensywnie rozbudowywać® W czerwcu 1919 r® został upoważniony do rekwi- 
rowania w0»® wszelkiego rodzaju statków .1 lokomocji rzecznych oraz 

66 sprzętu i inwentarza, należącego do nich®®®*® Jesienią 1919 r® Flo- 
tylla Pińska składała się ze statku "Byg" oraz dwunastu motorówek® ' 
Ponieważ w®ee Naczelne Dowództwo - jak stwierdza pism© Oddziału III

Sztabu Generalnego WP do Departamentu dla Spraw Morskich - niejednokrot
nie kładło nacisk na konieczność doprowadzenia Flotylli Pińskiej do ta
kiego stanu bojowego, aby była zdolną skutecznie prowadzić operacje na 

68większą skalę®6OW , Departament postanowił' ją wzmocnić statkami z 
69Flotylli Wiślanej? "Wartą”, "Różyckim™ i "Kilińskim"® J Ponadto Mini

sterstwo Spraw Wojskowych przydzieliło kredyty na zakup 10 motorówek® 
‘Oprócz jednostek rzecznych Departament postanowił zorganizować w Pińska 
oddział zapasowy specjalistów g 50 ludzi Oraz przydzielić flotylli sześć

iwiij irricjir. ir~iTinTir : 1—11—ii~~ir~i r~i tutti—T —1 r-imn~i r~i 1—1 r yir—rr~~rrm i n 1—11~~1 i~~ii~i~----- r~*—

64 J® Bartlewicz, ooc®9So 23 
65 Omówienie działań bojowych Flotylli Pińskiej w wojnie polsko-radziec

kiej, podobnie jak .1 innych oddziałów marynarki wojennej, pominąłem 
w niniejszej pracy, gdyż wymagają one oddzielnego opracowania® 
Dotychczas problemami tymi zajmowali się? Jan Bartlewicz, 
Flotylla Pińska® 'Warszawa 1933; AdamPrzybyls ki, Działania 
wstępne w wojnie polsko-rosyjskiej 1918-1920® Warszawa 1928; tegoż - 
autora, Wojsk© polskie 1918-1921® Warszawa 1930® Ponadto w czasopis
mach opublikowano następujące prace? Jan Bartlewi.cz, Doświad
czenia Flotylli Pińskiej z wojny polsko-bolszewickiej® "Przegląd Mors
ki* 1929, zeszyt 6; Karol T a u b ®, Boje Flotylli Pińskiej' na Prypeci® 

"Morze" 1930, zeszyt 10; tegoż autora dwie inne prace? Działania Flo
tylli Pińskiej na Dnieprze w 1920 r® "Morze"1$30, zeszyt 11 i Udział 
Flotylli Pińskiej w obronie Wisły w 1920 r® "Morze" 1930, zeszyt 12® 
Ciekawe fakty podaj® także Bartkiewicz w'relacji opracowanej 
w 1960 r® dla Wydziału Historycznego Mar.Woj®

66 AMW 23/7, Dz.Rozk. Wojsk® z 26®VII®1919, poz® 2811, 8® 1870 
67 Statek "Bug” uzbrojony był w 1 dział© 37 mm i 1 karabin maszynowy, a 

każda z motorówek w karabin maszynowy® CAW® Zasp® KMW 49® Jan.
Bar t lewic zw swej relacji na podstawie zachowanych notatek 
podaje, iż w listopadzie 1919 ro Flotylla Pińska składała się ze stat
ków "Bug" i "Strumień" ©raz 15 motorówek® Per® J® Bartlewics, 
o.c®, s® 46

68 CAW® Zesp® KMW 49, pismo nr 4784 - III s 2®XI,1919®'
69 Pierwszy uzbrojony był w dwa działa 37 mm i karabin maszynowy, pozosta

łe dwa miały p© jednym karabinie maszynowym®

Bartlewi.cz
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70 hydroplanów i dwieście min rzecznyeh©

Pilnym zadaniem DMS .było zorganizowanie wojskowego szkolnictwa mors® 
kiege© 9 lipca 1919 r© szef Departamentu wydał rozkaz, w którym polecił 
komendantowi Portu Wojenneg® Modlin ®ees natychmiast przystąpić do pilnej 

, 71 ■ śl
organizacji Szkoły Marynarzy®..*® Komendantem szkoły został w miesiąc 
później por® Antoniewicz, a szefami poszczególnych wydziałów porucznicy 
Czesnowski, Niezabitowski, Borejk© i Rakus-Suszczewski® Do prowadzenia 
wykładów przydzielono także specjalistów w osobach por.inż® Siemaszki, 
por.inż. Hawro i por® inż Rycka®’ Ludzi® ci latem 1919 r© przystąpili 
do pracy. Prace przygotowawcze trwały do września, w tym bowiem miesią
cu rozpoczął się pierwszy trzymiesięczny kurs specjalistów morskich© W 

73 połowie grudnia rozpoczęto już dwa kursy - niższy i wyższy© Warunki 

w szkole były trudne. Brakowało nie tylko pomocy naukowych i gabinetów, 
ale także programów nauczania 1 metodyki dla poszczególnych przedmiotów. 
Wykładowcy wykładali to, co uważali za słuszne, dlatego też dobór ich 
był szczególnie ważny® Do praktycznego przeszkolenia kursantów szkoła 

74.
wykorzystywała jednostki Flotylli Wiślanej©

Zorganizowana szkoła rozpoczęła szkolenie marynarzy i podoficerów 
w specjalnościach pokładowych i motorzystów® Do szkolenia radiotelegra
fistów, artylerzystów i mechaników lotniczych Departament wykorzystywał 

, 75
ośrodki szkolne armii lądowej©

W sierpniu 1919 r© DMS przystąpił do organizowania Morskiej Szkoły 
Handlowej, kształcącej oficerów dla potrzeb przyszłej marynarki handlo
wej® Szkoła ta powstała w Tczewie dopiero w czerwcu 1920 r©, ale trzeba
ca «»«■» <■» «xo «■> aoco ob«m> ■» <aw «b 00 <md od ao o» as> eae <w co <*> <ss> ok> ®e go 0 ta <łj <s> G0

70 CAW, Zesp. KMW 49, pismo nr 44
71 CAW, Zesp© KMW 37, rozkaz nr 35 » 9 VII©1919r®
72 CAW, Zesp® KMW 39, rozkaz nr 53 « 1B©VIIIe1919 r. 
73 Na niższym kursie był© 296 marynarzy z I Batalionu Morskiego, przy

jętych jesionią 1919 r® do marynarki. Podzielony on był na dwa wy
działy? pokładowy i techniczny© Pierwszy szkolił 25 marynarzy w 
specjalności pokładowej, 35 sterników, 20 sygnalistów i 36 kancelistów, 
drugi - 180 motorzystów. Na kursie wyższym szkolono wysoko wykwalifi
kowanych specjalistów© Uczestnikami jego byli marynarze, którzy przesz
li już kurs niżtzy i wykazali się dobrymi wynikami w nauce© Ogółem byłe 
ich 75, podzielonych na następuje® specjalności? 10 pokładowych, 20 
sterników, 10 sygnalistów, 5 motorzystów, 10 maszynistów, 10 elektro
techników i 10 prowiantowych© CAW© Zesp© KMW 38© rozkaz 80 z 13®XII©1919 

74 Tamże, rozkaz nr 83 z 20©XII®1919o 
79 W grudniu 1019 d© szkoły radiotelegrafistów wytypowano 1f kandydatów, 

do szkoły artylerii 23 i do mechanicznej szkoły lotniczej 20© Por© 
CAW, Zesp. KMW 38, rozkaz nr 80 z 19oXII.1919©
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było przygotować jej statut i programy nauczania. Tymi właśni® zagadnie- 

; niami zajęła się w końcu sierpnia 1919 r. specjalnie powołana komisja, 
w skład której weszli doświadczeni fachowcy? gen.ppor.maro Bobrowski ja
ko przewodniczący i członkowie mjr mar. Betelenz, kapitanowie Filano- 

76wieź, Wojnicz i Musiałowski oraz kpi. ż.w. St®eki®

W początkowym okresie swego istnienia DSM czyniła także starania o 
nabycie okrętów. Starania te szły w dwóch kierunkach? uzyskania kredy
ty* na rozbudowę Flotylli Pińskiej i uzyskania okrętów w ramach odszko
dowań z b.flot zaboi’czych. W obu wypadkach osiągnięto pewne rezultaty® 

77Na budowę jednostek uzyskano kredyt w wysokości 440 tys.marek® Z kre
dytu tego zamówiono cztery monitory na stoczni gdańskiej# z tym że wesz- 

** ‘ - ■ 7g
ły one do służby latem i jesienią 194®) r.

Starania © uzyskanie okrętów z h.flot zaborczych czyniono na drodze 
dyplomatycznej. W 1919 r. zwycięski® państwa zachodnie dokonywały podzia
łu biamarynarki niemieckiej i austro-węgierskiej. Polska zgłosiła sw® 
roszczenia, a DSM wysłał do Paryża na kongres pokojowy swego przedsta

wiciela w charakterze doradcy oficjalnej delegacji polskiej® Przedstawi
cielem DSM został kontradmirał Zwierkowski, który miał czynić ener- 

79 giczne starania © przyznanie Polsce statków handlowych i wojennych®«®w® 
Starania te szły jednak oporni® wskutek negatywnego stanowiska delegacji 

angielskiej ©raz niezdecydowanego stanowiska ze strony delegatów pols

kich, uważających że Polska nie ma prawa do upominania się © okrSty-g a 
BO wysuwanie takich żądań może jedyni® zaszkodzić sprawi® polskiej.

»«®G3G3CZ»GO<S3<»>aK>Gi3GG>C=>GSJCaaS3<2»C33G»»aDGS0«K> OKt aa GDCS3CO GB <SaaB>aOSB3<S3GQCZ>aOC£aŁ^>

CAW, Zesp. KMW 37, zarządzenie z 26.VIII.1919 r® 
77. Kurs dolara na 31.XII.1919 r® wynosiłUO mk. Por® Z® L a n d a u i 

J® Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej Polski 1918- 
1919o Warszawa 1960, s. 59®

78- Początkowo nowe monitory zamierzono zamówić w Anglii, jednak wkrót
ce zrezygnowano z tego, gdyż firmy brytyjskie w ofertach swych okreś
lały koszt budowy jednego monitora na 600 tys. mk., a więc prelimi
nowana suma nie wystarczyłaby nawet na budowę jednego okrętu. Ponad
to firmy angielskie nie gwarantowały terminowej dostawy zamówionych 
jednostek na wiosnę 1920 r. CAW, Zesp. KMW 49.

79 CAW, Zesp® KMW 49, pismo nr 11581/^ /bez daty/. 
80

i W liście do szefa Departamentu admirał Zwierkowski przytacza ciekawą 
wypowiedz na ten temat Władysława Grabskiego® "Polsce — nie przysługu
je żadne prawo do upomnienia się za statkami handlowymi czy wojenny
mi® Podobne pretensje jakoby szkodzą tylko ogólnej sprawie polakiej 
i dlatego p® Grabski nic nie będzie robił, ani popierał", CAW, 
Zesp® KMW 49.
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W sprawi* tej szef Departamentu wystosował d© Ministerstwa Spraw Zagra
nicznych pismo, w którym prosił, aby poleciło ono delegacji polskiej w 
Paryżu zmienić zajmowane stanowisko® Intei’wencja Departamentu okazała 
się skuteczna, gdyż dalsze starania delegacji polskiej w Paryżu przy
czyniły się do przyznania Polsce przez Rade ambasadorów w dniu 9 grudnia 

811919 r® 1200 t tonażu z podziału b® floty niemieckiej® Wprawdzie było 
to niewiele, a delegaci polscy wysuwali żądania sprawiećłlwszeip podzia
łu b.floty niemieckiej, motywując je tym, że również ludność polska 
pod zaborem pruskim płaciła duże podatki na budowę tej floty. "Nieste
ty, zabiegi te - pisał później 3® Frankowski - nie powiodły się w 
całości i Rada Ambasadorów raczyła nam przyznać tylko sześć małych, 
prawie nic nie znaczących torpedowców poniemieckich". W ogóle nato
miast nie dały rezultatów starania o uzyskanie okrętów z b.marynarki 
austro-węgierskiej.

DSM w pierwszym okresie swego istnienia zajmował się szerokim wa
chlarzem różnorodnych zagadnień. Obok wymienionych już problemów, po
ważną kwestią było np. zaopatrzenie jednostek marynarki w żywność, 
uzbrojenie i umundurowanie.

Powszechnie odczuwany brak żywności dotknął także marynarkę', lecz 
na rozwiązanie tego problemu Departament nie miał większego wpływu® 
Pewne próby poczynił natomiast Departament w rozwiązaniu kwestii umun
durowania, przy czym i na tym odcinku wykazał troskę przede wszystkim 
o umundurowanie załóg nieistniejących jeszcze okrętów® W sierpniu 1919r® 
wyznaczona została komisja z przewodniczącym płk.mar® Swirskim, mająca 

83 opracować projekty umundurowania® Do tego czasu umundurowanie w mary
narce było różnorodne, nieujednolicone, a nawet zdarzały się wypadki 
noszenia przez oficerów i marynarzy cywilnych części garderoby. Komisja 
rozpoczęła więc prace w dwu kierunkach? po pierwsze - ujednolicenia 
dotychczasowego umundurowania, i po drugie - zakupieni* granatowych 
mundurów dla służby okrętowej. Pierwsze zagadnienie zostało rozwiązane 
«* W OTO* OU MM. OB OB ao»M» 00 ■*>«■■» «OGK>U3 MUCU O0<»«K>

81

CAW, Zesp. KMW 153.
82

Stefan Frankowski, Marynarka Wojenna w 15-tą rocznicę 
objęcia wybrzeża "Przegląd Morski" 1935, zeszyt 2, s, 85

CAW, Zesp, KMW 37, zarządzenie z 26.VIII.1919®
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już w październiku 1919 r., kiedy wszyscy marynarze otrzymali i zobowią
zani zostali do noszenia bluz, płaszczy, spodni i owijaków koloru zie
lonego, a jedynie czapki mieli granatowe, kroju marynarskiego® 0 grana-

B4 towe mundury zaczęto czynić starania w Intendenturz® Armii® '
Innym problemem była kwestia podniesienia dyscypliny stanu osobowe

go.

Oficerowie często narzekali na. brak posłuszeństwa wśród marynarzy, 
dokonywane przez nich kradzieże mienia państwowego*prywatnego. Stosowa
ne często kary dyscyplinarne nie odnosiły skutków. Również wśród ofice
rów dyscyplina przedstawiała wiele do życzenia. Nierzadkie były wypadki 
nadużyć, kradzieży, a jeszcze częstsze pijaństwa i. awantur. "Oddawanie 
się oficerów pijaństwu nie tylko się nie zmniejsza, lecz przeciwnie 
...® coraz częściej zaczynają się powtarzać wypadki awantur, zajść i w 
ogóle skandalicznego zachowania się oficerów w lokalach publicznych i 
na ulicach, czego przyczyną jest prawie zawsze nadużycie alkoholu®®® 
Wielokrotne apele do poczucia godności stanu oficerskiego nie znajdują 
u niektórych osobników posłuchu.♦#" - pisał w specjalnym tajnym rożka- 

85 zie oficerskim szef Departamentu® " W celu zahamowania tych zjawisk przy 
I Batalionie Morskim utworzono Sąd Wojskowy, którego ustrój i właściwoś
ci zostały oparte na przepisach organizacji ogólnowojskowych sądów puł
kowych® Sąd Wojskowy I Batalionu Morskiego pod względem kierownictwa i 
nadzoru podlegał Sądowi Wojskowemu Okręgu Generalnego Warszawskiego® 
pośrednio Naczelnemu Sądów< Wojskowemu i Naczelnej Prokuraturze Wojsk©- 

. 86 wej®

Poprawieniu dyscypliny miało także służyć powołanie do życia 5 paź
dziernika 1919 r® Kancelarii Ewidencyjnej przy Departamencie dla Spraw 

Morskich. Kancelaria miała w zasadzi® zająć się uporządkowaniem i kon
trolą ewidencji składu osobowego jednostek® Wykonują® t® funkcje, za
prowadziła także dla marynarzy specjalne książki, w których dowódcy 
jednostek mieli określać ujemne i dodatni® cechy marynarza, zwracając 

szczególną uwagę na stan moralny i wyszkolenie® Przy przenoszeniu mary
narza książka wędrowała za nim do nowego dowódcy ".®® w interesie służ- 

07 
by, wyszkolenia i moralnego wychowania załóg®9®"'*

84
CAW, Zesp. KMW 39, rozkaz nr 67 z 21.X.1919®

89 CAW, Zesp. KMW 42, rozkaz oficerski tajny nr 8 z 14®IV®1920® 
pg

CAW, Zesp® KMW 39, rozkaz nr 60 & 1®X®1919o 
87 CAW, Zesp® KMW 42, rozkaz oficerski tajny nr 5 z 2.III®1920®
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Departament dla Spraw Morskich, zajmują® się wieloma różnorodnymi 
problemami, natrafiał mą liczne trudności wynikające nie tylko z cięż
kiej powojennej sytuacji kraju, ale także z obojętnego stosunku do.za
gadnień morskich wielu wpływowych ludzi. W organizacji marynarki zdany 
był niemal na własne siły. W takiej sytuacji admirał Porębski i płk, 
Swirski doszli do wniosku, iż organizującej się marynarce polskiej nie
zbędna byłaby pomoc admiralicji brytyjskiej. Pierwszym krokiem w uzys
kaniu tej pomocy miało być skierowanie do Polski brytyjskiej misji mors
kiej. 14 lipca 1919 r. poseł Polski w Londynie książę Sapieha pod wpły- 
wem admirała Porębskiego zwrócił się do admiralicji brytyjskiej z proś® . 
bą o rozpatrzenie przez nią sprawy wysłania do Polski misji morskiej o 

88 charakterze wojskowym. Admiralicja zgodziła się jedynie na wysłani® 
89 misji o charakterze administracyjnym, hydrograficznym i handlowym. 

Płk. mar. Swirski, po otrzymaniu pisma admiralicji z rozczarowaniem 
napisał na nim? "Departament Spraw Morskich prosząc o wysłanie misji 
morskiej angielskiej do kraju miał prtóde wszystkim przed oczyma porno© 
wybitnych fachowców morskich angielskich w organizacji i tworzeniu flo® . 
ty wojennej polskiej..... Z listu....» widać, ż® Anglicy myślą tylko © 
organizacji w kierunku administracyjnym, hydrograficznym i handlowym, 
wszelkie sprawy wojenno-morski® zostały s tej misji wycofane...__

tao UOGX9 CS& <=□ «=• <SD GZ> 
88 "... Wysłanie Angielskiej Misji Morskiej do Polski - pisał w liś

cie do admiralicji książę Sapieha - jest rzeczą pilnej koniecznoś
ci dla następujących przyczyn?

W myśl warunków traktatu pokojowego z Niemcami niemiecki® wła
dze oddają rządowi polskiemu administrację polskich wybrzeży Bałtyku 
w ciągu 15 dni po ratyfikacji traktatu pokojowego. Rząd polski uwa
ża zorganizowanie straży nadbrzeżnej, która by zabezpieczyła od 
wszelkiej możliwości nieporządków.! wtargnięcia bolszewizmu od strony 
morza, za żywotną konieczność. Przyjęcie latarń morskich,semaforów, 
stacji telegrafów bez drutu etc.,, a zarówno unieszkodliwieni® pły
wających... min jest niemniej ważne dla zabezpieczenia żeglugi”.

89 W odpowiedzi przedstawiciel admiralicji brytyjskiej Gerald Spincer 
pisał m.in. "Starszy oficer otrzyma instrukcje dla udzielenia 
polskiemu rządowi możliwej pomocy w organizacji siły morskiej, upo- 

.rządkowaniu i rozwoju wybrzeża morskiego i rzek, oczyszczaniu z 
min, w instrukcjach używania telegrafu bez drutu i sygnalizacji 
oraz powiadamiania o zwyczajach i przepisach cudzoziemskich itp. 
rzeczach...... Moim zdaniem Rząd Polski rozumie, że rządy sprzymie
rzone będą zmuszone dokładnie wszystko rozważyć, zanim rząd JKM 
będzie mógł wysłać do Polski misję, której zadaniem będzie tworzenie 
i zarząd siły zbrojnej, w przeciwieństwie do usług pomocniczych 
wspomnianych wyżej". CAW, Zesp. KMW 49, korespondencja w sprawi® 
misji angielskiej.
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Przybycie tej misji, choć nie tak potrzebne jak czysto wojskowej, bę
dzie jednak pożyteczne”,90 Była to pierwsza, nieudana wprawdzie, próba 

91nawiązania współpracy między marynarką polską a brytyjską® Na niej 
też można zamknąć działalność Departamentu dla Spraw Morskich w począt
kowym okresie jego istnienia®

DZIAŁALNOŚĆ DEPARTAMENTU DLA SPRAW KORSKICH 
PO OBJĘCIU PRZEZ POLSKĘ WYBRZEŻA

18 stycznia 1920 r® dwie armie polski-e* dowodzone przez generałów 
Dowbór-Muśnickiego i Hallera, przekroczyły dawną granicę Prus, .aby 
zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego objąć przyznane Polsce 

terytoria® Wraz z nimi podążał ku morzu I Batalion Morski® 10 lutego
921920 r, przybył on do Pucka, rozpoczynają© nowy etap w rozwoju mary

narki wojennej®

Puck* niewielkie miasteczko nadmorskie, ongiś baza okrętów polskich 
z czasów Weyhera, stał się miejscem doniosłego wydarzenia- powrotu Pols
ki nad wybrzeże morskie, wprawdzie okrojone "sprawiedliwością" koalicji, 

ale tym niemniej niezbędne narodowi polskiemu do jego egzystencji® 10 lu
tego 1920 r. przybyli do niego przedstawiciele władz polskich? dowódca 
armii gen® Haller, minister Spraw Wewnętrznych Wojciechowskiy liczni ge
nerałowie i oficerowie Naczelnego Dowództwa i Sztabu Generalnego, a tak- 

93 że delegacja Sejmu w liczbie 20 posłów om delegacja Stolicy® W tym
Ł,«aauaa®cr>o«»a3>wsouaBi»3M>B<iD«2aBaacnaoaciŁ>»<®

90 Tamże,
91 Wydaje się, że oprócz uzyskania bezpośredniej pomocy w organizowaniu 

marynarki polskiej ze strony brytyjskiej, próba nawiązania współpra
cy miała także na celu przyna.jmn.iej częściowe złagodzenie negatywne
go ustosunkowania się Anglii względem zbrojnych przedsięwzięć Polski 
na morzu® Podłoża odmowy wysłania misji przez admiralicję brytyjską 
szukać należy w konsekwentni# prowadzonej przez Anglię polityce "rów
nowagi sił”o W myśl tej polityki Anglia zainteresowana była w® wzroś
cie sił zbrojnych Polski o tyle, o ile chodził® ® walkę z Republiką 
Radziecką, w zbytnim zaś ich wzmocnieniu widziała saozej niebezpie
czeństwo, traktowała bowiem Polskę jako bliskiego sojusznika Francji, 
tę ostatnią zaś po rozbiciu Niemiec uważała za główne mocarstwo w 
Europie, mogące w przyszłości zagrozić jej potędze® Wskutek tych 
przyczyn nie doszło także do skutku wysłanie misji proponowanej przez 
admiralicję brytyjską®

92 CAW, Zesp® KMW 42/11.
93"Flota Polska", o.c., s® 39



też dniu odbyły się uroczyste zaślubiny z morzem. Wydarzenie to radoś
nie obchodziła cała Polska, a w Warszawie odbyło się uroczyste posie
dzenie Sejmu# na którym na wniosek posłów Anusza, de Rosseta i innych 
powołano Komisję Morską-® mającą w przyszłości rozpatrywać m»in® sprawy 
dotyczące floty wojennej# prawodawstwa morskiego# wyszkolenia marynarzy 

94itp® Wszystkie te uroczystości były z jednej strony wyrazem radości 
narodu z uzyskania upragnionego dostępu do morza# z drugiej zaś miały 
przysłonić gorycz i rozczarowanie spowodowane utratą Gdańska®

Na objętym wybrzeżu pierwszym gospodarzem została marynarka wojenna.
Poczynania jej na odcinku morskim w pierwszych miesiącach 1920 r® były 
jednak ograniczone wskutek rozpętanej przez burżuazję polską awantury 
na wschodzie. Tam też przede wszystkim skierował swe wysiłki Departa
ment wiosną i latem 1920 r. W ciągu trzech miesięcy, od. czerwca do 
sierpnia DSM zorganizował dwa bataliony i wspólnie z istniejącym już, 
I Batalionem Morskim, wysłał je na front. Trzy bataliony utworzyły

, O K 'fO
I Pułk Morski, ktorego dowodcą został 1 lipca 1920 r. kpt.mar® JacynjLcz® /

Sformowanie w krótkim czasie trzech batalionów pochłonęło główne 
siły kadrowe marynarki wojennej, a skierowanie ich na front zahamowało 
jej rozwój, bataliony bowiem w ciężkleh bojach poniosły krwawe straty® 
Flotylla Pińska,odgrywająca w wyprawie Piłsudskiego na Kijów stosunkowo 
dużą rolę, po zdobyciu przez wojska radzieckie Pińska przestała całko
wicie istnieć, gdyż ewakuacja statków okazała się niemożliwa®9^

■|JH
Po sierpniowych walkach 1920 ro Departament dla Spraw Morskich H

niemal od nowa rozpoczął tworzenie marynarki wojennej. Poczynaniom je
go nie sprzyjała ciężka sytuacja gospodarcza kraju. Kraj, nadmiernie 
obciążony kosztami prowadzonej przez burżuazję wojny, odczuwał brak 
żywności i towarów przemysłowych. Ogólnie produkcja przemysłowa była 
niższa niż w 1913 r. Wskutek zniszczeń wojennych życie gospodarcze 

tętniło słabo, powodując z kolei niedobór dochodów państwowych, a po

nieważ ten starano się pokryć zwiększeniem ilości pieniędzy w obiegu bez
■O ■■ W on ua MO MO MB MB MO MO OKI O0 MO C=> OB M0 OM OO OS OB S» <M> MO MO MB *> « ■ ■» «K>

94 Tamże, s. 43.
95 CAW, Zesp. KMW 42/VII.
96 Na początku maja 1920 r. Flotylla Pińska liczyła 2 monitory, 20 mo

torówek i 28 innych jednostek rzecznych.
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jednoczesnego wzrostu masy towarowej - już w latach 1920-1921 groziła 
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inflacja, której skutki odczuła także marynarka wojenna.

Rozwojowi marynarki nie sprzyjała także Sytuacja na wybrzeżu. Na 
przyznanym Polsce traktatem wersalskim wybrzeżu znajdowały się jedynie 
dwa rybackie porty? słynny z okresu wojen polsko-szwedzkich Puck i wybu
dowany przez Niemców w latach 1302-1893 Hel. Ani jeden ani drugi nie 
mógł stanowić oparcia dla marynarki wojennej. Pierwszy posiadał jeden 
basen o głębokości 3,5 m, długości 60 m i szerokości 40 m. Nie dość, że 
był mały, to jeszcze wokół niego ób^yhały liczne mielizny Zatoki Puckiej 
przez które prowadził kanał o głębokości 3,5 m. Drugi był bardzo zanied
bany, posiadał basen zaledwie 2,5 m głębokości i dwa mola o łącznej dłu- 
gości 480 jn® I to było wszystko. Ani jednej stoczni, ani jednego więk
szego zakładu przemysłowego, a jedynie piaszczyste wydmy objęła marynar
ka w 1920 r® 'Wszystko to oczywiście musiało odbić się na jej rozwoju.

Na działalność DSM w latach. 1920-1921 wywierała także wpływ sytua
cja zewnętrzna Polski® "Sprawiedliwy® traktat wersalski stworzył nie
bezpieczeństwo ze strony Niemiec. Z drugiej strony burżuazja polska wro
go ustosunkowała się względem Związku Radzieckiego» choć ten dążył do 
nawiązania dobrych stosunków z Polską. Te dwa momenty - zagrożenie ze 
strony Niemiec i wroga postawa polskiej burżuazji względem Związku Ra
dzieckiego rzutowały na określenie roli i zadań marynarki wojennej, na 
jej plany rozwojowe i ich realizację®

Tworzenie nowych jednostek, rozpoczął Departament od powołania do 
życia Komendy Portu Wojennego w Pucku. Komendantem portu mianowany zos
tał płk. mar. Witold Panasewicz, pracujący dotąd na stanowisku szefa 

Sekcji Personalno-Szkoleniowej. Głównym zadaniem Komendy było przygoto* 
99 wanie się, a następnie zabezpieczenie postoju okrętów wojennych. Aby 

móc je wykonać, w Komendzie zorganizowano warsztaty naprawcze, kierowa
ne przez chor.mar. Bronisza, magazyn zaopatrzenia jednostek pływających 
prowadzony przez st.bosm® Cieślewicza oraz tabor pływający, złożony z 
holowników, pogłębiarek i motorówek®

<•* <SE*ot> « c»<ca a* <*• «■» w «k> m> m> u, mb MO «* ok> oj —u w ułi uh* -aa um u 
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Z.Landau i Tomaszewski, o.c. s.58-59®
98 St. Ł ę g o w s k i,"Nasze Wybrzeże”, "Morze" 1925, zeszyt 1,s.8.
9977 CAW, Zesp® KMW 41, rozkaz nr 35 z- 28®IV® 1920 r®
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Wiosną 1920 r* DSM zaczął tworzyć Dowództw® Obrony Wybrzeża i siedzi® 
bą w Pucku, lecz w związku z sytuacją na frońcie polsko-radzieckim prac® 
przerwano, aby ponownie rozpocząć je jeeienią 1920 r9 Dowódcą Obrony wy
brzeża mianowany został dotychczasowy zastępca szefa Departamentu płk® I 

mar. J. Swirski® poffle-gił on bezpośrednio szefowi DSM® Miał swój sztab 
/szef sztabu ppłk, mar, Edward Sadowski/, złożony z wydziału organizacyj
no-mobilizacyjnego, operacyjnego i wywiadowczego® Bezpośrednio pod dowód
cę wybrzeża podlegała sekcja techniczna, kierowana przez kmdr®por. Kajeta
na ToczyńskiegO i Szefostwo Łączności Wybrzeża Morskiego z kpt.Kusztybem 
na czele. Oprócz tego dowództwu temu podporządkowany został przenie- 
siony z Modlina do Pucka oddział nurków pod dowództwem ppłk®mar® Żele
chowskiego"!^ i I eskadra lotnictwa morskiego dowodzona przez kpt® Wikto-

Tr , , . 103ryna Kaczyńskiego®

Wobec słabego zagospodarowania wybrzeża niektóre nowe jednostki DSM.'.-1 

organizował w głębi kraju, głównie w Toruniu® 21 kwietnia 1920 r® prz®-_-a 
niesiono z Modlina do Torunia Oddział Zapasowy Marynarzy, tworząc z nie- -i 

go zaczątki nowej jednostki - Kadrę Marynarki Wojennej® Dowódcą jej w
104 ~ -Mtym czasie był kpt® Antoni Wąsowlsi,, ‘ Jednocześnie do Torunia przeniesio

na została z Modlina Kancelaria Ewidencyjna i podporządkowana dowództwu 
kadry® W Modlinie pozostał, tylko jeden oficer i 94 szeregowych do obsługi 
i służby w porcie® DSM zaczął natomiast rozwijać Kadrę Marynarki Wojennej! 

"l 10 6W końcu 1920 r®, gdy dowódcą jej był pplił® Stanisław Niewiarowski,1 '' 

Kadra objęła marynarzy z rozformowanego 15-go grudnia tegpż roku Pułku 
106 07Morskiego® 25 października 1921 r® przeniesiono ją do Swie@ia®*' 

Zadania Kadry były poważne, w jej bowiem szeregach młodzi marynarze, 
przybywający zarówno z'poboru jak i ochotniczo, rozpoczynali służbę, 
przechodzili przeszkolenie, a. następnie kierowani byli d© innych jednostek 
marynarki®

100
101
102

103
104
105
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CAW, Zesp® KMW 153®
Z® S 1 a d k o w b k i, o®c®,s® 30
CAW, Zesp. KMW 44/V, rozkaz nr 59 z 24®V®1921 r®
CAW® Zesp® KMW 42, rozkaz nr 42/XI z 18®XI.192O r®
CAW, Zesp® KMW 41, rozkaz nr 34 2 21®IV®1920 r,
CAW, Zesp® KMW 42, rozkaz z 13®XII. 1920®

4®XI®1920 rozformowano III Batalion Morski, 18®XII®1920 - I Bat® i 
wreszcie 1®II.1921 - II Bafr.CAW, Zesp® KMW 42 rczk®nr 108 z 15oXII®20<,
CAW,Zesp® KMW 44, rozkaz nr 131 « 25®X®1921 r®
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Obok Kadry, w październiku 1920 r. DSM zorganizował w Torikniu Ko
mendę Portu Wojennego i Warsztaty Techniczne. Komendantem portu i jed- 

, f J 108noczesnie kierownikiem warsztatów został mjr mar. Wacław Zejma. 
Ponadto w październiku następnego roku DSM objął radiostację w Toruniu, 

, 109przekazaną przez Departament Łączności MS Wojsk.

Wraz z organizowaniem jednostek nadbrzeżnych DSM zaczął tworzyć flo
tę morską. Zadanie to było Bodaj najtrudniejsze, budowa floty uzależnio
na jest bowiem od wielu czynników polityczno-strategj,ćznyphłi społecznych. 
Struktura, stan i organizacja floty zależą przede wszystkim od jej przezna
czenia i zadań, jakie ma ona wykonywać. DSM w latach 1920-1921 uważał, iż 
flota polska powinna być przeznaczona do wykonywania trzech zadaą? 1/ za
bezpieczenia komunikacji morskich na Bałtyku., 2/ utrudnienia względnie 
przecięcia komunikacji morskich przeciwnika i 3/ obrony bazy i wybrzeża.

Zadanie pierwsza - zabezpieczenia komunikacji morskich na Bałtyku - 
wynikało z konieczności dowozu do Polski podczas ewentualnej wojny du
żych ilości sprzętu wojennego. Dowóz tea - według poglądów DSM - ze względu 
na stanowisko polityczne i położeni* geograficzne Polski mógł być możliwy 

110 przede wszystkim drogą morską. Zadanie drugie zwrócone było przede 
wszystkim przeciw Niemcom. "Konfiguracja wybrzeża - pisał w 1920 r. szef 
Departamentu admirał Porębski - zmusza nas do zwracania uwagi na Prusy 
Wschodnie i do dążenia wszelkimi siłami do udaremnienia Niemcom możliwości 

111 przerzucania wojsk drogą morską do tej prowincji". 'Wreszcie trzecie zada

nie - obronę bazy i wybrzeża - traktowano jako osłonę punktów wyładunkowych 
i obiektów nadbrzeżnych przed atakami floty przeciwnika oraz zabezpieczenia 

112 wybrzeża przed ewentualnymi próbami wysadzenia desantu.

Trzeba stwierdzić, że z wojskowego punktu widzenia postawione flocie 
zadania w istniejącej wówczas sytuacji określone zostały słusznie i pra- 
widZowo. 0 wiele mniej r-ginie wyglądały poglądy operacyjne. DSM, złożony 

«> u. wu *** «=> •“ •“ “*• •*** O «•» aa* ao «u «n aa —• sn cm on w. «• —«■
108 CAW, Zesp. KMW 42, rozkaz nr 90 z 26.K.192O r. 
109 CAW, Zesp. KMW 44, rozkaz nr 130 z 24.X. 1921 r. 
110 CAW, Zesp. KMW 153» Por. także, J. B o r e j k o. Zadania naszej 

Marynarki ”Morze4 1926, zeszyt 7, s. 4.
111 CAW, Zesp. KMW 50. 
112 CAW, Zesp. KMW 131, 153.
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z ludzi pełniących uprzednio służbę w dużych flotach, reprezentował 
częściowo poglądy istniejące w tych flotach, nie zawsze dostosowane 
do warunków polskich. Wyrazicielem ich był sam szef DSM admirał Porębski, 
który początkowo, w pierwszych miesiącach 1920 r. uważał, że * ... roz
wiązanie zadania, postawionego..® glocie na Morzu Bałtyckim, leży w za- 
blokowaniu nieprzyjacielskiej floty w portach i w zniszczeniu jej w razie
próby przerwania blokady..®*® Realizacja tego poglądu wymagała olbrzy
mich sił, co najmniej równych pod względem wielkości flotom ewentualnych
przeciwników. Pogląd ten został jednak odzwierciedlony w pierwszym opra
cowanym w 1020 r® przez DSM programie rozbudowy floty® Program ten, roz- | 
łożony na lata 1920-1929, przewidywał posiadanie w 1929 2 pancerników,
6 krążowników, 28 kontrtorpedowców, 42 okrętów podwodnych, 3 podwodnych ń! 

stawiaczy min, 28 trałowców, 54 kutrów torpedowych i 14 jednostek pomoc
niczych. Flotylle rzeczne w 1920 r® miały posiadać 4 duże i 20 małych 

monitorów, 25 motorówek, 24 ślizgacze i 8 jednostek pomocniczych, lotnictwo 
morskie miało zaś liczyć ponad 70 samolotów różnych typów® Program zakła
dał, iż w 1920 r. Polska zakupi krążownik, 4 kontrtorpedowce, 2 okręty pod- 

, 114wodne, 7 trałowców, 9 kutrów torpedowych i 1 transportowiec®

Pierwszy program rozbudowy floty był mało realny, nie uwzględniał 
konkretnych możliwości kraju, a za podstawę przy jego opracowywaniu przy- | 

jęto jedynie względy operacyjne® Bez przesady można powiedzieć, że Polska^ 
jako kraj mały,zniśzczopadziałaniami wojennymi, z nieustabilizowaną gospo
darką, nie mogła sobie pozwolić na tak szerokie zbrojenia morskie® Program 
nie uzyskał też aprobaty ministra spraw wojskowych i już latem 1920<r. 
zaczęto myśleć o jego zmianie. W ciągu kilku miesięcy wykształtowały się 
również nowe poglądy operacyjne® Zamiast o blokadzie wybrzeży i portów 
przeciwnika zaczęto mówić o konieczności aktywnej obrony wybrzeża, rozu
miejąc pod tym pojęciem działania lekkich sił, złożonych głównie k torpe
dowców i szybkich kutrów torpedowych® Siły takie, nie wymagające dużych 
nakładów pieniężnych, mogły - według poglądu admirała Porębskiego - 
aktywnie działać przy własnym wybrzeżu, a także stawiać miny i atakować

115 jednostki przeciwnika na jego wodach® Pogląd ten poparł w następnym 
roku przebywający w Londynie i studiujący doświadczenia wojny światowej

' CAW, Zesp® KMW 50o
114 Tamże
115J CAW, Zesp. KMW 52.
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admirał Kłoczkowski, sugerując ”o®o budowę torpedowców, okrętów podwod
nych i min, gdyż ostatnia wojna potwierdziła ich znaczeni®, a marynarka
polska nie ma jeszcze szans dogonienia grpźnej jeszcze, choć zredukowanej 

116marynarki niemieckiej"® Te poglądy były już realne i słuszne, kładzio
no bowiem nacisk na posiadanie sił lekkich, które w warunkach Bałtyku - 
morza stosunkowo małego i płytkiego, z licznymi zatokami - jak najbardziej 

117nadawały się do działań® Niestety, słuszne w ogólnych zarysach poglądy 
operacyjne znalazły znikome odzwierciedlenie w praktyce®

We wrześniu 1920 r« DSM opracował nowy, obliczony na najbliższe trzy 
lata program rozbudowy floty, tzw. program minimum® Przewidywał on naby
cie 1 krążownika o wyporności około 5000 t, czterech kontrtorpedowców 
po 1500-2000 t wyporności, 2 okrętów podwodnych po 560 t, 12 kutrów tor
pedowych, 2 bazy pływających dla pomieszczenia ludzi i warsztatów,, pew
nej ilości trałowców i jednostek pomocniczych, nie licząc 6 torpedowców

118przyznanych Polsce z podziału b. floty niemieckiej. Jednocześnie zamie
rzono wzmocnię obronę wybrzeża czteroma bateriami artylerii traktorowej 

119kalibru 155 mm /po 4 działa w baterii/®‘ Nowy program był w zasadzie 
częścią poprzedniego, z tym że planowany, uprzednio zakup okrętów w 1920 r® 
rozłożono teraz na trzy lata®

Program minimum DSM zamierzał zrealizować przy pomocy Anglii® Pełtrak- 
tacje z admiralicją angielską rozpoczęto już wiosną 1920 r,, a w maju wyra
ziła ona nawet zgodę na odstąpienie Polsce 1 krążownika, 4 kontrtorpedow
ców, pewnej ilości kutrów torpedowych i dwóch okrętów - baz, lecz za
nim uzyskano w Ministerstwie Skarbu niezbędny kredyty, admiralicja®.® 

120 cofnęła swoją zgodę®.e*. We wrześniu 1920 r» Departament dla Spraw

CAW, Zesp® KMW 56, pismo We Kleczkowskiego z 19 IX 1921 r® 
117 Potwierdziła 4o druga wojna światowa® Dlatego też słuszne są słowa 

Wł® Steyera, który już po wojnie - jako naoczny świadek omawianego 
okresu a późniejszy uczestnik obrony Wybrzeża w 1939 r® - pisał, że 
jeśliby "e.® rozwój marynarki wojennej na morzu poszedł po linii nakreś
lonej przez admirała Porębskiego, zadania obrońców wybrzeża w roku 
1939..® byłyby znacznie ułatwione. Mieliby zwinne ścigacze dla wypadów 
i zagonów®.» okręty podwodne®artylerię®.®, strzeżone pola minowe". 
Por® Wł. S t e y e r, Drogi rozwoju marynarki wojennej w okresie mię
dzywojennym. "Przegląd Morski” 1957, zeszyt 6, s® 16,

11R CAW, Zesp® KMW 52, pismo szefa Departamentu z 25.IX.1920 r. 
119 CAW, Zesp. KMW 52, pismo z 30.VIII.1920 r.
120 Tamże। pismo szefa Departamentu z 25«IX<»1920 n
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Morskich wyraził nadzieję, że admiralicja brytyjską znieni s- e stano
wisko, a gdyby nie uczyniła tego, to zamierzał rozpocząć starania o 
uzyskanie okrętów w Stanach Zjednoczonych lub we Francji. "Sytuacja po
lityczna jest pomyślna dla rozbudowy floty, a trudności skarbowe trzeb® 
przezwyciężyć* - pisał szef Departamentu admirał Porębski, motywują®

121przedstawiony program. Wszystkie starania DSM w ciężkiej sytuacji 
gospodarczej kraju dawały jednak nikłe rezultaty.

Tymczasem posiadanie przez Polskę floty wojennej ało się pilną
koniecznością. Brak okrętów dał się odczuć bezpośrednie po objęciu 
wybrzeża, szczególnie zaś dotkliwie w sierpniu i wrześniu 1920 r,, gdy 
do Departamentu Spraw Korskich zaczęły napływać meldunki o pojawieniu ■ 

122 - '1
się przy wybrzeżu polskim obcych jednostek, ' Dopoki Polska nie miała

1 21 DSM określając sytuację polityczną jako "pomyślną dla rozbudowy 
floty" miał na myśli przychylniejszy stosunek mocarstw zachodnich | 
względem Polski, wynikły wskutek prowadzonej pi’zez nią wojny z 
Republiką Radziecką, Dlatego też, chcąc wykorzystać dogodną koniun
kturę, konieczność realizacji programu rozbudowy flot motywowano 
przede wszystkim rzekomym niebezpieczeństwem zagrażającym ze 
wschodu. "Departament Spraw Morskich - czytamy w jednym z pism - 
już dawno liczy się z możliwością pojawienia się sił zbrojnych 
bolszewickich na naszym wybrzeżu i prosi Naczelne Dowództwo WP 
o poparcie w sprawie zabezpieczenia wybrzeża i wód terytorial
nych. W innym piśmie szef Departamentu, motywując konieczność | 
nabycia nowych okrętów, powołuje się na wypowiedź amerykańskiego 
admirała Huse^a, który przybył do Gdańska na krążowniku "Pittsburgh*- 
w celu "ochrony obywateli amerykańskich" i wyraził się, że "... jeś
liby bolszewicy zmobilizowali swą flotę, to byliby panami na Bałty
ku". Por. CAW, Zesp. KMW, pisma nr nr 3713 i 3714 ® 9.IK,1920 r.

122Były bo prawdopodobnie okręty niemieckie. Przebywający w Gdańsku 
oficer łącznikowy Naczelnego Dowództwa por. Dubicz w raporcie 
swym pisał m.in., że "... 12 dni temu po raz pierwszy krążył 
wieczorem jakiś okręt nad brzegiem polskim i pod pozorem uszko
dzenia... wysłał na brzeg łodzie z workami soli, które za bezcen 
rozsprzedano w Wielkiej Wsi po 50 i 70 mk za worek. Skutkiem 
było, że nazajutrz Kaszubi po polsku mówić nawet ni* chcieli, 
mrucząc "co ja za Polak". I dalej? "Manipulację tę Niemcy powtó
rzyli nocą przed tygodniem, dostarczając sól i ryż... W ten spo
sób Niemcy mają możność wraz z workami soli prowadzić najistot
niejszą propagandę!? • Por. CAW, Zesp. KMW 52, załącznik do pisma 
nr 3713, bez daty, przypuszczalnie sprzed 9 września 1920 r«

4
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okrętów, dopóty nie mogła zabezpieczyć posiadanego wybrzeża.

Pierwszym okrętem, jaki DSM nabył już wiosną 1920 r., był "Pomorza
nin.*’ - pasażerski statek żeglugi przybrzeżnej o wyporności 220 t i szyb
kości 8-10 węzłów, przebudowany na okręt hydrograficzny. Zakup tej jedno
stki podyktowany został także koniecznością. Jednym z ważnych zadań DSM 
po objęciu wybrzeża było zabezpieczenie go pod względem hydrograficznym. 
Zadanie to było tym ważniejsze i pilniejsze, że do wykonywania go rości
li sobie pretensje Niemcy. W 1919 r. zawarta została w Berlinie między 
przedstawicielami polskimi i niemieckimi umowa, na mocy której na objętym 
przez władze polskie wybrzeżu tymczasowy zarząd służby hydrograficzną 
miały sprawować władze niemieckie w Ustce /Stolpmttnde/. DSM ostro wystąpił . 
przeciw tej umowie, prosząc ministra Spraw Wojskowych o poczynienie sta
rań w celu jej unieważnienia. W piśmie z 30 października 1919 r. admirał 
Porębski niedwuznacznie stwierdził, że niemiecki "... zarząd sprawami 
hydrograficznymi, chociaż i przy udziale urzędników polskich jest nie
bezpieczny dla interesów wojskowych, morskich i specjalnie politycznych, 
ponieważ narusza ideę suwerenności państwa polskiego na własnym wybrzeżu, 
stwarza... bardzo niekorzystne wrażenie za granicą i na Pomorzu dobrowol
nego, chociażby czasowego zrezygnowania z naszej strony z przyznanych 

123 praw..." Odpowiednią klauzulę w umowie unieważniono, ale w związku a5 
tym DSM wziął na siebie obowiązek zorganizowania służby hydrograficznej 
na wybrzeżu. Służba taka powstała w lutym 1920 r. pod nazwą Urzędu Hydro
graficznego, Pierwszym kierownikiem Urzędu Hydrograficznego został kpt. 

mar. J. Unrug.‘ ' Urząd Hydrograficzny miał za zadanie czuwać nad bezpie
czeństwem żeglugi na wodach terytorialnych oraz umożliwiać żeglugę przez 
dostarczenie im niezbędnych map morskich, instrukcji oraz instrumentów 
nawigacyjnych. Do zadań jego należało organizowanie i prowadzenie pomia
rów, obserwacji i badań na morzu i wybrzeżu, mających na celu sporządza
nie nowych map morskich, wydawanie i publikowanie map morskich i instruk
cji, dostarczanie dowództwu niezbędnych danych oceanograficznych i hydro
graficznych dla celów operacyjnych i szkolenie personelu hydrografiezne- 

125 go. Ponadto do grudnia 1921 r. Urząd Hydrograficzny zarządzał latarniami 

morskimi, stacjami sygnałowymi, znakami nawigacyjnymi i innymi urządzeniami 
U «.«■» U. «U «-• UW •* «S» CU & MW <M> *» <»> •» WO1 <Ł» «■

123 3 CAW, Zesp. KMW 49, pismo nr 11482 z 3O.X.1919 r. 
124 

CAW, Zesp. KMW 41, rozkaz nr 16 z 19oIIo1920r. 
125

CAW, Zesp. KMW 3138, rozkaz nr 3 z 14.I.1824 r 
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tego rodzaju na wybrzeżu. Aby mógł spełniać swe funkcje, zakupiono 
dla niego wspomniany statek® 4 maja 1920 r® "Pomorzanin" wszedł do Pucka. 
Dowódcą okrętu został por.mar. Rychłowski, a następnie kpt®mar® Bramiński 

127 który w imieniu DSM dokonał zakupu statku® ł

Prawie jednocześnie z "Pomorzaninem" nabyto w Gdańsku od przemysłowca 
Stanisława Leszczyńskiego szybkobieżny kuter, z którego po zamontowaniu

128 ciężkiego karabinu maszynowego uczyniono pierwszą jednostkę patrolową®
W tym też czasie, 29 kwietnia 1920 r®, I Batalion Morski przebywający

, i29
jeszcze w Pucku otrzymał zakupioną w Elblągu motor-owkę M-51, a Do
wództwo Obrony Wybrzeża dwa holowniki, prom i kilka kryp zakupionych w 
Gdańsku.

W kwietniu 1920 r. DSM wydelegował do Szwecji i Finlandii kpt.inż. 
Białopiotrowicza i urzędnika Aleksandra Cwalinę, aby tam zorientować się 
w możliwościach nabycia okrętów® Delegacja otrzymała czek na sumę 190 tys 
koron szwedzkich i poprzez Gdańsk wyjechała najpierw do Sztokholmu, a gdy 
tam nie znalazła obiektywów godnych uwagi, udała się do Helsinek® W Fin
landii dyrekcja stoczni Crichton w Abo złożyła ofertę odstąpienia Polsce 
dwóch kanonierek typu "Turunmaa", nazywając je krążownikami lekkiego v

131typu. Były to okręty budowane dla carskiej Rosji i nie odebrane po 
rewolucji przez rząd radziecki. Wyporność ich wynosiła 342 t, długość 
55 m, szerokość 7 m i zanurzenie 2,9 m, szybkość 14,5 węzła przy ■ ;mocy 
silników 1000 kM, Załogę stanowiło 60 ludzi, a uzbrojenie składało się 

132z 2 dział kalibru 75 mm. Wygląd zewnętrzny kanonierek nie był najlepsz; 
ale za to budowa ich była solidna. Burty wykonane zostały z mocnej stali, 

133a górny pokład pokrywało drewno. 0 te właśnie okręty zaczęto czynić 
starania, uwieńczone pomyślnym skutkiem® 19 listopada 1920 r. minister
M Sgi M M M BB BB MB BO «B M «B ■■ MB «K> B0 M> «B «BBa*atfMn«B<W — C0 «■>»*■> BBUU

126 CAW, Zesp. KMW 44/XI, rozkaz nr 145 z 19.XI.1921 r®

Por. Flota Polska, o.c®, s® 56,a także relację J. Kłossowski 
g o, s. 18.

128 Wł. S t e y e r, o.c., s® 286®

123 CAW, ^esp. KMW 41, rozkaz nr 36 z 29.IV.1920.
^3° 28 kwietnia zakupiono w Gdańsku barki B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, 

B-12, B-13, promy P-14, P-15, przystań warsztatową W-16, berlinki 
KZ-17, KZ-1B, KZ-19, KZ-20, CAW, Zesp. KMW, rozkaz nr 35, z 28 IV.
1920. 29 maja do Dowództwa Obrony Wybrzeża przydzielono 2 holowniki 
CAW, Zesp. KMW 41, roziaz nr 39 z 22.V.1920r.

131 CAW, Zesp. KMW 50, memoriał w sprawie zakupu okrętów i sprzęta w 
Finlandii.

132 zNa kanonierkach zamontowano później po 2 działa kalibru 47 mmo 
133 wł. S t • y e r, o.c., s. 289.
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Spraw Wosjkowych zatwierdził nazwy nabytych okrętów? "Komendant Piłsud- 
134ski" 1 "Generał Haller"® Za pierwszy zapłacfino 2®200 tys. marek fińs

kich, a łącznie z licencją wywozową, doprowadzeniem okrętu do Gdańska i 
częściową przebudową rufy - 2 913 818 mf. "Generał Haller" kosztował
2 590 954 mf. Dodatkowo za przyrządy dla obu okrętów, jak logi mechanicz
ne, dalmierze artyleryjskie, sondy mechaniczne, barografy itp. zapłaco- 
no 95 360 mf. W kwietniu 1921 r. do odebrania zakupionych okrętów 
wyznaczona została komisja pod przewodnictwem kmdr.por. Mariana Sasinows-

** 136kiego, a następnie przybyły one do Pucka, stanowiąc Dywizjon Ćwiczebny.
Dowódcą kanonierki "Komendant Piłsudski” w latach 1920-21 był kmdr ppor. 

137Karol Korytowski. Kanonierką "Generał. Haller" dowodzili kolejno kpt.
Mieczysław Bereśniewicz, kmdr ppor. Adam Mohuczy, kmdr ppor. Borys Mo-

138huczy® Kanonierki dobrze zasłużyły się marynarce w początkowym okresie jej 
rozwuju. Wyszkoliło się na nich całe pokolenie oficerów i marynarzy®1"

134 CAW, Zesp® KMW 42, rozkaz nr 99 % 19oXI.1920.
195 CAW, Zesp® KMW 53.
136 5®V®1921 rozkazem szefa DSM nr 52 z 12.V.1921 r. Dowództwo Dywizjonu 

Ćwiczebnego jako pierwszy oddział floty podporządkowane zostało do
wódcy Obrony Wybrzeża® Dowództwo Dywizjonu Ćwiczebnego zorganizowane 
zostało przez DSM już 4.XI®1920 r® w Toruniu, choć wówczas nie było 
jeszcze okrętów. Pierwsze zadania Dowództwa polegały na doborze i 
szkoleniu załóg, opracowaniu projektów regulaminów, przepisów i 
instrukcji, na ustaleniu obowiązków funkcyjnych dowódcy dywizjonu, 
dowódców okrętów i oficerów specjalistów, zaprojektowaniu organi
zacji służby okrętowej i wachtowej, opracowaniu przepisów bezpieczeń
stwa na okrętach itp® Dowódcą Dywiz^cpm Ćwiczebnego był wówczas kpt. 
Hugon Pistel, oficerem flagowym por.mar. Frejtag, a oficerem mechani
kiem por.inż. Franciszek Bomba. Por. CAW, Zesp. KMW 44/1, rozkaz nr 6 
z 28.1.1921, oraz Zesp. KMW 44, rozkaz nr 37 z 20.IV.1921 r.

137 Mianowany 4.KI.1920 CAW, Zesp. KMW 42, roakas nr 93 z 4.21.1920 r. 
138 Kmdr ppor. Adam Mohuozy, brat Borysa,, przekazał mu obowiązki dowódcy 

15.X.1921. CAW, Zesp. KMW 44, rozlaz nr 127 z 15.X.1921 r.
139 Ocenę tych jednostek, jak najbardziej słuszną, dał admirał Wł. Steyer 

pisząc? "Kanonierki sprzęgły z morzem, ze służbą i pracą morską liczne 
rzesze przyszłych dowódców i podoficerów zawodowych. Doskonale nada
wały się do stawiania pierwszych kroków na morzu. Nie oszałamiały 
nadmiarem sprzętu, ale dawały rzetelne podstawy do opanowania w przy
szłości złożhnej techniki bardziej współczesnych okrętów wojennych, 
co też potwierdziło się bezpośrednio przed i podczas drugiej wojny 
światowej". Por. Wł. Steyer, o.c., s. 290.
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Delegat DSM kpt® Białopiotrowicz podczas pobytu w Finlandii nawiązał 
także kontakt z firmą "SkogsbyrS", która zaoferowała Polsce nabycie 
czterech poniemieckich trałowców, znajdujących się czasowe w Hamburgu* 
Na miejsce ich postoju do Hamburga udał się kpt® Białopiotrowicz® Ofe
rowanymi jednostkami były trałowce typu FM /Flach^aides Minensuchboot/ 

z niemieckiej Seiner Majestat Boote ze znakami taktycznymi FM 2, FM 27, 
140FM 28 i FM 31. Miały one następujące dane taktyczi^echniczne? wypor

ność 150 t, wymiary 43x6x1,6 m, szybkość 12,5 węzła, moc maszyn 600 KM-y
załoga - 24 osoby, uzbrojenie 1 działo kalibru 47 mm i 2 karabiny ma-
szynowe, a wybudowane zostały w latach 1915-1917®Oczywiście jednostki 
te, stojąc w Hamburgu, a następnie przechodząc powierzchowny remont w 
portach duńskich jako własność przedsiębiorstwa handlowego nie miały 
uzbrojenia, ale wszystkie ich mechanizmy i urządzenia były sprawne® 
Firma "Skogsbyro” chciała ich się jak najszybc&tj jpozbyć, a ponieważ 
odpowiadały potrzebom marynarki, 24 września 1920 r» w Gdańsku między 
pełnomocnikiemrnDepartamentu gen®mar® Borowskim i dyrektorem firmy inż* 
F*A* Blomguitem podpisana została umowa notarialne o ich zakupie przez 
marynarkę polską* Zgodnie z umową okręty miały być dostarczone do Pucka 
po uprzednim pomalowaniu burt i nadbudówek w ciągu 6 tygodni od dnia 
7 września 1920 r® Koszta ich zakupu wynosiły 7*200 tys® marek niemiec- 

kich, a koszta dostarczenia do Pucka 25 tys®m.niem® Odbioru ich doko
nała wyznaczona przez szefa DSM komisja pod przewodnictwem kmdr*por® 
M. Sasinowskiego. Pierwsze trałowce polskie otrzymały nazjryj "Jaskółka", 

143 ."Mewa", "Czajka" i "Rybitwa"® Pierwszymi ich dowódcami zostali? 
ORF "Jaskółka" - kpt. Marian Wolbek, sprawujący jednocześnie funkcję 
dowódcy grupy trałowej, ORP "Mewa" - por® Michał Borowski, ORP "Czaj
ka" - por. Bronisław Leśniewski i ORP.. "Rybitwa” - por® Bolesław Soko- 

1 44 łowski.

Plon wyjazdu do Finlandii nie kończył się na zakupie wymienionych 
jednostek® Firma inż® Van-Vinena zaoferowała Polsce nabycie statku żag
lowego za sumę 170 000 dolarów. Statek, przebywający w Holandii, również 
zakupiono® Odbioru i przeprowadzenia go w lecie 1921 r® dokonała komisja 

140

141
142

143
144

CAW, 
Dane
CAW,
CAW,

Zesp® KIvIW 54, pismo nr 8061® 
taktyczno-techniczne dotyczą lat pierwszej wojny światowej 
Zesp® IW 54, kontrakt kupna okrętów-trałowców.
Zesp* KMW 44®

Tamże, rozkaz nr 19 z 2®III®1921
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kmdr.por.Sasinowskiego. Statek otrzymał nazwę "Lwów", a dowódcą jego
został por. Tadeusz Ziółkowski, Służył on jako jednostka szkolna Szkoły 

145Morskiej w Tczewie. Ponadto w Finlandii zakupiono dwa holowniki. Umo
wę na te jednostki między delegatem Departamentu kpt. Bereśniewiczem a 
firmą Nurminena podpisano 27 sierpnia 1920 r.s przy czym opiewała ona 

, 146
na sumę 75 000 marek fińskich. . Po podpisaniu umowy wynikły duże trud
ności ze sprowadzeniem zakupionych holowników do Polski, gdyż były jed
nostkami małymi i wymagały holowania. Ostatecznie kpt. Bereśniewicz 
trudnościom tym podołał, sprowadzając je do Gdańska w listopadzie 1920 r.

W 1920 r. DSM czynił także próby zakupu innych okrętów, lecz nie 
, 147 

dały one rezultatów.

Wiele wysiłku w latach 1920-1921 r. włożył DSM w sprowadzenie do 
kraju przyznanych Polsce w grudniu 1919 r. przez Radę Ambasadorów sześ
ciu poniemieckich torpedowców. Okręty poniemieckie stały na redzie 

Firth of Forth /Rosyth/. Było ich więcej, należało więc najpierw dokonać 
y i / O

odpowiedniego wyboru spośród dwóch typów jednostek? "V" i "A".

Ponieważ torpedowce miała otrzymać Polska i Brazylia, Anglicy zapropono
wali losowanie. W wyniku losowania Polsce przypadły torpedowce "V-105",

"V-108","A-59","A—64","A-68" i "A—80". Lecz wówczas admiralicja brytyjska 
zaoponowała, twierdząc, że są to okręty za duże, a łączna ich wyporność 

149przekracza przyznane Polsce 1 200 t tonażu. Nie była to jednak kwestia 
zasadnicza, jednostki bowiem pozostające w Anglii przeznaczone były i 
tak aa złom. W proteście admiralicji uwidaczniała się raczej jej niechęć

145' Tamże, rozkaz nr 145 2 19.XI.1921 r.
146CAW, Zesp. KMW 530 umowa o zakupie holowników w Finlandii.
147 ,

‘ M.in. w marcu 1920 r. próbowano kupić trałowiec rosyjski, na którym 
w dniach rewolucji uciekło z Rosji 27 carskich oficerów. Okręt ten 
stał w Kopenhadze, w związku z czym attache morski w Sztokholmie 
kpt.mar. Frankowski wraz z posłem polskim w Kopenhadze Dzieduszyckim 
próbowali go kupić, lecz pertraktacje nie zostały uwieńczone powodze
niem . Podobnie zakończyły się próby nabycia we Francji trzech kanonie- 
rek lub kontrtorpedowców, które miały konwojować nadchodzące do Polski 
transportowce z uzbrojeniem. Taki sam skutek miała próba nabycia dużego 
holownika za cenę 4,5 min.marek niemieckich od gdańskiej firmy "Bittner"* 
Podpisano nawet $uż umowę, lecz firma niemiecka zaczęła wnosić o jej 
unieważnienie ze względu na trudności sprowadzenia holownika do Gdańs
ka. Por. CAW, Zesp. KMW 50, 51.

148 Okręty typu "V" budowane były w latach 1914-1915, miały wyporność 420 t, 
wymiary 62, 7x6, 2x2,3 m, rozwijały szybkość 20 węzłów, a uzbrojeni® 
ich składało się a dwóch aparatów torpedowych i trzech dział kalibru 
88 mm. Były to stosunkowo dobre jednostki, o znacznie lepszym wykończe
niu w porównaniu z pozostałymi. Okręty typu "A" miały wyporność 365 t, 
wymiary 60 x6, 4x2,2, szybkość 28 węzłów, po dwa aparaty torpedowe 
i 1 lub 2 działa kalibru 88 mm.

149 CAW,Zesp. KMW 153, pismo admirała Kleczkowskiego z 20.IX.1920. 
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do rozbudowy polskiej marynarki, co często podkreślał w swych pi smąch.
z Londynu attache morski admirał Kłoczkowski. Ostatecznie sprawę tę za
łatwiono pomyślnie dla Polski, lecz wynikły nowe trudności związane z 
remontem okrętów.

We wrześniu 1920 r. admirał Porębski zawiadomił admirała Kleczkows
kiego, że "... mimo wszelkich starań, prawdopodobnie nie uda się uzyskaj 
kredytów gotówkowych na remont wybranych 6 torpedowców w Anglii". A po
wód tego = "... wprost opłakany stan finansowy kraju i zupełny brak wa- 

150 luty zagranicznej"® Wskutek braku środków finansowych postanowiono 
ostatecznie przeprowadzić w stoczniach angielskich remont jedynie 
trzech torpedowców, pozostałe trzy zaś miały być remontowane w Gdańsku. 
Jednak nawet tak rozwiązana sprawa remontu przeciągała się do września 
1921 r® Przed przybyciem do kraju mianowano pierwszych dowódców okrę
tów, którymi zostali komandorowi® podporucznicy Walerian Antonowicz, 
Antoni Wąsowicz, Eugeniusz Pławski, Michał Przysiecki, Witold Zającz® 

151 kowski i Eugeniusz Solski. Następnie nadano okrętom polskie nazwy 
regionalne? “Mazur* /ex ”7-105”/, "Kaszub" /ex ”7-108”/, “Ślązak” 
/ex"A-59”/, "Krakowiak* /ex ”A-64”/, “Kujawiak" /ex “A-68”/ i “Góral" 
/ex "A-80"/f z tym, .że tę ostatnią po przybyciu okrętów do kraju zmie- 
nione na “Pedhalanin"® 8 września 1921 r. pierwsza grupa torpedowców, 

. <■' ' . .W
złożona z 'Mazura”,” Ślązaka" i "Górala", a więc okrętów nie remontowanych 
w Anglii, opuścili wybrzeże brytyjski® holowana przez parowiec "Bullger^ 
i 14 września przybyła do Gdańska. Tutaj poddana została remontowi, a 

następnie zasiliła flotę. Na pozostałych trzech okrętach uroczyste pod
niesienie bandery odbyło się 17 września 1921 r. i tegoż dnia okręty

153'opuściły Anglię® W kraju przeszły próby pod nadzorem komisji

por® Sasinowskiego, po czym wcielone zostały w skład flety jako
kmdr.

i
dywizjon
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CAW, 
CAW, 
CAW,

Zesp.
Zesp.
Zesp®

KMW
KMW
KMW

52,
44,
56,

pismo admirała Porębskiego z 23.IX.1920 
rozkaz nr 68 ss 11.71.1921.
pismo nr 46 /bez daty/.

Przejście okrętów odbywało się podczas sztormu. Fala zaczęła zalewać 
małe jednostki, a nie obeznane jeszcze z okrętami załogi nie mogły 
sobie dać rady. Kiedy na ••Kujawiaku" sytuacja zaczęła wydawać się 
groźna, dowódca dywizjonu kmdr por. Jacynicz rozkazał wzywać pomocy 
sygnałami SOS. Na ratunek pospieszył trawler niemiecki, lecz zanim 
przybył, wiatr zmienił kierunek, wskutek czego dowódca okrętu kmdr 

.ppor. A. Wąsowicz nie przyjął ofiarnej pomocy. Okręt o własnych si
łach doszedł do Kristiansand. Niemieckie przedsiębiorstwo ”Cuxhavener 
Hochseefischerei" rościło z tego powodu pretensje, aby Polska zapła
ciła 8-10JJ wartości przedwojennej “Kujawiaka", jednak wypłacano mu 
tylko za przybycie trawlera na miejsce wezwania pomocy 50 tys. marek, 
CAW, Zesp. KMW 67. ■
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154 torpedowców® Były to ostatnie jednostki morskie, nabyte przez DSM w 
latach 1920-1921.

Jednocześnie z dążeniem do stworzenia floty morskiej, DSM duży na~ 
ciśk w latach 1920-1921 kładł na zorganizowanie flotylli rzecznych, W wy
niku wschodniej awantury Piłsudskiego Flotylla Wiślana została poważnie 
zdezorganizowana, Flotylla Pińska natomiast całkowicie rozbita® Pierwsza 
przejęła więc resztki ocalałych marynarzy i jesienią 1920 roku przystą
piła do intensywnego szkolenia, aby wiosną 1921 r® zasilić na nowo two- 

155 rzoną Flotyllę Pińską. Tej też jesieni DSM przekazał Flotylli Wiślanej 
wybudowane w Stoczni Gdańskiej specjalnie dla Flotylli Pińskiej cztezy 
monitory? "Pińsk”, ”Mozyrz", "Y/arszawa” i "Horodyszcze" - jednostki po 
135 t wyporności, rozwijające szybkość 8 węzłów przy silnikach o mocy 

1 56 80 KM i uzbrojone w 2 działa kalibru 100 mm i 6 ckm® "
W lutym 1921 r. DSM przystąpił po raz drugi do organizowania Flotylli 

Pińskiej. Najpierw zorganizowano Komendę Portu Wojennego Pińsk z komen- 
• 157dantem kmdr®por® Edwardem Rosenbaumem na czele® Następnie przeniesie- 

no do Pińska stworzony już w sierpniu 1920 r® oddział ratowniczy do pod
noszenia zatopionych statków, kierowany przez kmdr®por® inż® D® Małeckie- 

158 ’ .go® Jednocześnie przebazowano do Pińska 10 łodzi motorowych, zakupie- 
159nych już jesienią 1920 r. w Pradze czeskiej® VI 1921 r« Flotylla Pińs

ka otrzymała też z Flotylli Wiślanej przeznaczone dla niej monitory.

154 Dowództwo Dywizjonu Torpedowców utworzone zostało w Toruniu już 
4 listopada 1920 r® i miało te same zadania co Dowództwo Dywizjonu 
Ćwiczebnego. Dowódcą Dywizjonu został kpt.mar. Konstanty Jacynicz, 
b.dowódca Pułku Morskiego, oficerem flagowym ppor. Włodzimierz 
Poraj-Kodrębski, a oficerem mechanikiem kpt#inż.'Ignacy Musiałcwski#• 
Por. przypis 136® 

155 CAW, Zesp® KMW 42, rozkaz nr 102 z 5.XII.1920 r® 
156 Tamże, rozkaz nr 93 z 4®XI®192O r. Oprócz monitorów flotylla posia

dała jeszcze statki pancerne "Sobieski”, "Wawel”, "Wisła” i "War
neńczyk", z tym, że ten ostatni w listopadzie 1921 r® przekazany 
został przez DSM właścicielowi, niejakiemu Rogozikowi.

157 22 lutego 1921 r® ustalono nazwy stopni w następującym porządku star
szeństwa /w nawiasie odpowiedniki ówczesnych stopni armii lądowej/? 
admirał /generał broni/, wiceadmirał /generał porucznik/, kontradmi
rał /generał podporucznik/, komandor /pułkownik/, komandor porucznik 
/podpułkownik/, komandor podporucznik /major/, kapitan marynarki 
/kapitan/, porucznik marynarki /porucznik/, podporucznik marynarki 
/podporucznik/, chorąży marynarki /chorąży/, bosman sztabowy /sier
żant sztabowy/, podchorąży marynarki /podchorąży/, bosman /sierżant/, 

i . bosmanmat /plutonowy/, mat /kapral/, starszy marynarz /starszy szere
gowiec/, marynarz /szeregowiec/®

158
CAW, zesp. KMW 52, pismo nr 3683.

159 Motorowki te oficjalnie zakupiono za pośrednictwem inż. Żukowskiego 
z Krakowa dla Syndykatu Rolniczego w Warszawie, gdyż Czesi nie chcie-
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W ten sposób Departament dość szybko zorganizował po raz drugi oddział | 
okrętów, którego ostrze skierowane było wyłącznie przeciw Związkowi Ra- j 

dzieckiemu.
W latach 1920-1921 DSM dążył także do zorganizowania pierwszych od

działów lotnictwa morskiego. Traktowane one były jak© siła pomocnicza 
floty, mająca z nią współdziałać w działaniach bojowych na morzu. Dla-1 

tego też zalążek jego, powołany do życia w lipcu 1920 r® w postaci 
I eskadry lotnictwa morskiego pod dowództwem kpt. Wiktoryna Kaczyńskie
go, podporządkowano organizacyjnie Dowództwu Obrony Wybrzeża w Pucku.W 

Puck stał się też bazą teg© zalążka® Znajdowało się tam wybudowane jeas. 

cze przez Niemców lotnisko, posiadające betonowy pas startowy, hangary 

i warsztaty naprawcze® Znaleźli się także lotnicy morscy, m.in® zastęp
ca dowódcy eskadry Bolesław Filanowicz, kpt® Władysław Misińaki, chor. 

Stempkowski, chor. Zubrzycki, kierownik warsztatów Witkowski, podchorą 

żowie Stolarczyk, Bończak, mechanik si©rż® Kuc i inni dobrzy specjallś 
ci z b® marynarek zaborczych.^ Brakowało natomiast sprzętu lotniczeg 

Z kilku starych samolotów pozostawionych przez Niemców zdołano zmonto

wać jeden, aby 15 lipca dokonać pierwszego w dziejach polskiego lotnie 
■ 162twa morskiego lotu nad Zatoką Gdańską® Jesienią 1920 r® przybyły de 

Pucka pierwsze cztery wodnosamoloty, dostarczone z Gdańska przez lnie 
163 Utgofa® Latem następnego roku Departament zakupił we Włoszech partl 

wodnosamolotów WM.9*» które dostarczył do Gdańska włoski statek wRoaaa 
164 1ba*o Wraz z nimi przybył do Polski włoski pilot Flgeris celem nad aa 

nad montażem® Niestety, przy montażu ©kazało się, że wodnosamoloty nie 

nadają się do użytku, w związku z czym złożono je w magazynach®W * 

mian za nie lotnictwo morskie otrzymało kilka samolotów lądowych® 
<=□ assaaacarjuaaBCDgsaj ffi»a>coe«ac3Cawcsi«»8s«sj«,«n»«s»M<s

li ich sprzedać bezpośrednio marynarce do celów wojskowych® CAW, 
Zesp. KMW 52, pismo nr 6292•

160 CAW, Zesp. KMW 42, rozkaz nr 98 z 18.XI.1920®

Z® S 1 a d k o w s k i, o.c®, s. 14. B„ Trojanowi©#- 
Piotrowski, o.c®, s® 10. 

162 Zdzisław Gryglicki, Szkic historyczny polskiego lotnictwa 
morskiego. "Przegląd Morskimi 960, zeszyt 7-8, s® 12?®

163 CAW, Zesp. KMW 53, pismo nr 3939® 
164 CAW, Zesp. KMW 44, rozkaz nr 20 z lipca 1921 /data nieczytelna/.

Trojanowicz-Piotrowski, o.c®, s® 12®
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W końcu 1921 r. lotnictwo morskie miało eskadrę obserwacyjną złożo
ną z pięciu samolotów i dowodzoną przez kpt. Misińskiego oraz pluton 

treningowy liczący trzy wodnosamoloty, a dowodzony przez chor. Stempkow- 
skiego. Początki lotnictwa były więc nikłe, ale sam fakt przystąpienia 
do jego organizacji godny jest uwagi, wskazuje bowiem o docenianiu jego 
roli przez Departament dla Spraw Morskich.

DZIAŁALNOŚĆ DEPARTAMENTU DLA SPRAY? MORSKICH NAD ROZWOJEM 
SZKOLNICTWA I UNORMOWANIEM WARUNKÓW SŁUŻBY

W MARYNARCE WOJENNEJ

Tworzenie nowych jednostek w marynarce wojennej, przybycie do kraju 
pierwszych okrętów, a także rozbudowa flotylli rzecznych - wszystko to 
pociągnęło za sobą konieczność rozwiązania problemu szkolenia kadr dla 
młodej marynarki, tym bardziej, że w latach 1920-1921 istniały perspekty 
wy szybszego jej rozwoju w przyszłości. Przede wszystkim zaczęto odczu
wać brak dostatecznej ilości młodszych oficerów, mogących pełnić służbę 
na okrętach i jednostkach rzecznych® Oficerowie przybyli do kraju z b® 
marynarek zaborczych byli w większości ludźmi starszymi, posiadali wy
sokie stopnie, pretendujące ich na odpowiednio wysokie stanowiska w 
Departamencie lub w sztabach jednostek, podczas gdy na okrętach etaty 
były niskie, przewidziane dla młodszych oficerów® Ilość oficerów młod-. 
szych była jednak zbyt mała® W 1921 r, na ogólny stan 461 oficerów w 

166 stopniu podporucznika było zaledwie 32, a w stopniu porucznika 208® 
Ponadto wielu z tych młodszych oficerów nie miało dokończonego wyszkole
nia lub też praktyki. Aby marynarka mogła w przyszłościr»óąwijać się, 
musiała otrzymać młody narybek oficerski. Nieco lepsza sytuacja była 
wśród podoficerów, lecz w tym korpusie odczuwano brak specjalistów® Po
dobnie było z marynarzami, z pierwszych bowiem specjalistów, przeszko
lonych na kursach w Szkole Marynarzy w Modlinie, wielu nie powróciło z 
frontu, część zaś po zakończeniu służby wojskowej powróciła do życia 
cywilnego.

Departament dla Spraw Morskich próbował rozwiązać powyższe problemy 
przez organizowanie różnorodnych kursów® wiosną 1921 r. przystąpiono w 

Toruniu do organizowania tzw® Tymczasowych Kursów Instruktorskich /TKI/®

166 CAW, Zesp. KMW 57
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Miały one być jak gdyby namiastką nie istniejącej jeszcze szkoły oficers- 
167kiej. Nauka na.kursie trwała dwa lata, a program jej był tak opraco

wany, aby po ukończeniu kursu oficer nabył zasób wiadomości teoretycznych 
i praktycznych, niezbędny do zajmowania niższych stanowisk na okrętach® 
Od kandydatów wymagano średniego wykształcenia /matury/ i złożenia egza
minów wstępnych z języka polskiego, jednego języka obcego, algebry i try
gonometrii® Dowódcą Kursów został kmdr ppor® Adam Mohuczy, na nieetatowych 
wykładowców powołani zostali kmdr Cz® Petelenz, kmdr por® M» Sasinowski, 
kmdr por. inź. Kamiński, kmdr por® St® Niewiarowski, komandorowie podpo
rucznicy A. Mohuczy, W. Zajączkowski, Wł® Steyer, W. gejma, kapitanowie 
Czesławski, Brończyk, Moszczeński i Lewandowski oraz prof® L® Lorkiewicz, 
i kpt® ż.w® Mamert Stankiewicz® Instruktorami na Kursach zostali doświad
czeni podoficerowie, bosmani L® Siwka, B® Paton i J® Dubiel® Na pierwszy 

kurs przyjęto w marcu 1921 r® 17 słuchaczy, a dalszych pięciu miał© .stu
diować zaocznie® Podczas lata pierwsi słuchacze wraz z dowódcą kursów 
kmdr. ppor. A® Mohuczym i wykładowcą kmdr® ppor® Wł, Steyerem odbyli prak
tykę na kanonierce "Generał Haller"® 1 listopada rozpoczął się drugi kurs, 

^68 na który przyjęto 10 słuchaczy.

Dla oficerów flotylli rzecznych wiosną 1920 r® zorganizowano Szkołę 
Oficerów Rzecznych, której dowódcą został w czerwcu 1920 r® kpt® Frankows- 

169 ki® Nauka w tej szkole była przyspieszona i trwała tylko cztery mie
siące, a celem jej było przygotowanie oficerów armii lądowej do służby 

170 na jednostkach rzecznych.

167 Program przewidywał wykłady z historii wojen morskich, teorii budow
nictwa okrętowego, administracji morskiej, taktyki i strategii, prak
tyki morskiej, astronomii nautycznej, dewiacji, locji, artylerii mors
kiej, maszyn parowych i silników spalinowych, elektrotechniki, broni 
podwodnej, meteorologii & oceanografii, higieny okrętowej, międzynaro
dowego prawa morskiego, literatury polskiej i języka angielskiego®

CAW., Zesp. KMW 44, rozkazy nr nr 23, 25, 65, 69, 119, 123, 128, 136, 
i 146 z 1921 r® 

169 Kpt. Frankowski do chwili powołania go na stanowisko dowódcy Szkoły 
Oficerów Rzecznych przebywał w Sztokholmie jako attache morski® 
Etat ten w czerwcu 1920 r. zniesiono z powodu oszczędności® CAW, 
Zesp® KMW 41, rożka* nr 45 z 8®VI® 1920®

170 Program pierwszego kursu, na który przyjęto 25 słuchaczy, przewidy
wał 10 godzin geografii, 20 godzin nawigacji na rzekach, 10 na zapoz
nanie z budową okrętów, 40 z mechanizmami okrętowymi, 160 godzin na 
naukę o broni, 216 na praktykę i teorię okrętu, 60 godzin na historię 
i taktykę, 10 na regulaminy, 32 na łączność i sygnalizację oraz po 
4 godziny na organizację marynarki-p administrację i higienę® CAW, 
Zespo KMW 50, pismo nr 867.



— .195

Problem szkolenia kadr technicznych DSM rozwiązał przy pomocy Poli
techniki Warszawskiej. Pragnącym wstąpić do marynarki studentom wydzia
łu mechanicznego Departament przyznawał stypendia® Po drugim roku studiów 
studenci byli zobowiązani wysłuchać dodatkowych wykładów z zakresu niez

będnego oficerowi marynarki, a po uzyskaniu dyplomu zobowiązani byli słu- 
17 żyć w marynarce w stosunku 1,5 roku za każdy rok pobierania stypendium.

Rezerwową kadrę dla marynarki wojennej kształciła Szkoła Morska w 
172

Tczewie, zorganizowana przez Departament latem 1920 r®

Jednocześnie z organizowaniem kurków dla oficerów w kraju, Departa
ment zaczął jesienią 1920 r® myśleć $ wysyłaniu oficerów za granicę

, 173”... w celu nabycia praktyki morskiej i pogłębienia studiów fachowych’’®
Charakterystyczne jest, że pierwsze kroki skierowano do admiralicji bry- 

174 tyjskiej® Już w grudniu 1920 r® wysłano do Anglii pierwszych pięciu 
oficerów - poruczników R. Stankiewicza^ R® Pieszkowskiego, Le Ziembic- 
kiego, R. Dziewałtowskiego-Gintowta i, W® Hawro. Mieli oni przejść w

1 “TC, 

Anglii ośmiomiesięczne przeszkolenie® ‘ Wiosną 1921 r® Departament za
czął starania o wysłani* grupy oficerów na studia do Francji® Liczono na 
przyznanie około 15 miejsc, tymczasem minister Spraw Wojskowych wyraził 
zgodę na wysłanie w 1921 r. tylko dwóch oficerów, rezerwując gros miejsc 

1 7& na akademiach francuskich dla oficerów wojsk lądowych® 
ca aa <ae w owioca csa «■» oow w osa tao *u> <aa <sa « «w <■» «k> «n> m» k» aa as»
171 «ZoSladkowski, o®c®, «® 94; Trojanowicz-Pio- 

t r o w s k i, o®c®, s® 66®
172 17oVIo1920 r® minister Spraw Wojskowych zatwierdził przepisy organi

zacyjne szkoły, program nauk, budżet itp® CAW, Zesp® KMW 41
173 CAW, Zesp® KMW 44® 
17 A

Z materiałów archiwalnych wynika, że admirał Porębski dążył do ścis
łej współpracy z marynarką brytyjską® \'ł każdym razie widział w niej 
wzór godny naśladowania® To było m®in® jedną z przyczyn późniejszej 
jego dymisji® Por® także Z® Sladkowski, o.c®, s® 53® 

175 Oficerom udającym się do Anglii w specjalnej instrukcji polecono tak
że, aby zbierali wszelkie uwagi i spostrzeżenia o marynarce brytyjs
kiej, a następnie przesyłali je do Sekcji Organizacyjnej® Departamen
towi zależało szczególnie na spostrzeżeniach dotyczących organizacji 
służby na okrętach, stosunków panujących w korpusie oficerskim, sto
sunku oficerów do podwładnych, stanu moralnego oficerów i marynarzy, 
dyscypliny i wychowania na okrętach® W miarę możliwości oficerowie 
mieli także starać się o nabycie instrukcji angielskich® Por. CAW, 
Zesp® KMW 50, instrukcja dla oficerów wyjeżdżających na studia, 

17A
CAW, Zesp® KM'/ 56, pisma z 12®V® i 18.7.1921 r®
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Jesienią 1921 r. Departament dla Spraw Morskich przystąpił do orga

nizowania Szkoły Specjalistów Morskich /SSM/ w Swieciu® Dowódcą jej 
mianowany został kmdr ppor® Karol Korytowski, kierownikiem wydziału po

kładowego kmdr ppor. Józef Czechowicz, a technicznego kmdr ppor. Hierw— 
177 nim Piotrowski. * “Celem szkoły - głosił jej tymczasowy statut opracowa

ny przez kmdr. ppor. Korytowskiego - jest przygotowanie specjalistów 
morskich i podoficerów dla Marynarki Wojennej. Ma ona dać teoretyczne i 
praktyczne fachowe wiadomości szeregowym Marynarki Wojennej, aby. przy
sposobić ich do służby wojenno-morskiej. ±Joza wyszkoleniem fachowo-mors- 

kim ma podnosić ogólny poziom umysłowy uczniów, wychowując ich na kar- 
178 nych żołnierzy i dobrych obywateli”.' Pod względem organizacyjnym SSM 

dzieliła się na dwa wydziały? pokładowy i techniczny. Z kolei wydziały 
dzieliły się na klasy. Boifładowy miał 7 klas? pokładową, artyleryjską, 
torpedową, minową, sterników i sygnalistów, pisarzy oraz gospodarczą. 

Techniczny miał cztery klasy? maszynistów, motorzystów, palaczy i elek
trotechników. Na kurs przyjmowano marynarzy, którzy odbyli wyszkolenie 
rekruckie w Kadrze Marynarki Wojennej i c© najmniej trzymiesięczną prak
tykę. Na kurs podoficerski przyjmowano kandydatów po ukoiiczeniu kursu 
pierwszego i zdobyciu specjalności®

Pierwszy kurs rozpoczął się w SSM dopiero w 1922 r., przy czym był 
on "... raczej kursem ogólnym specjalistów, mającym ludziom niewykwali
fikowanym, w pewnej części nie znającym dotychczas ani okrętów, ani 
morza, w połowie nie znającym nawet służby wojskowej, nie wybieranym, 
lecz ad hoe wcielonym z kadry dać ogólne pojęcie o służbie morskiej we 

1H wszystkich jej zakresach”. " Następne kursy odbywały się zgodnie z pro
gramami opracowanymi przez Departament.

W 1921 r. zaszła potrzeba zorganizowania jeszcze dwóch innych kur

sów? pilotażu morskiego w Pucku i radiotelegrafistów przy stałej radio
stacji w Toruniu. Na pierwszy, kierowany przez chor. Stempkowskiego, 

przyjmowano podoficerów i szeregowców ze średnim wykształceniem i w wie- 
18Q ku do 25 lat. Na drugi, zorganizowany w lipcu 1921 r., przyjęto 25

CAW, Zesp. KMW 44, rozkazy nr nr 105, 106 i 129 z 1921 r, 
1^8 CAW, |esp. KMW 204. Tymczasowy statut SSM.

Tamże, raport kmdr.ppor. Korytkowskiego do szefa Dep. z 1.III.1922r. 
180 CAW, Zesp. KMW 44, rozkaz nr 148 z 25.VII.1921 r.
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marynarzy w celu uzupełnienia personelu radiostacji toruńskiej® '

Organizując szkolenie oficerów i marynarzy Departament dla Spraw 
Morskich starał się jednocześnie oprzeć je na jednolitych regulaminach 
i instrukcjach. Do opracowania regulaminów i instrukcji przystąpiono 
już w poprzednim okresie, w latach 1920-1921 kontynuowano zaś prace na 
tym odcinku. W sierpniti 1921 r. weszło do użytku pięć instrukcji służ- 
by artyleryjskiej na okrętach. W listopadzie tegoż roku przystąpio
no do opracowania regulaminów morskich, -wyznaczając do tej pracy korni- 
sję z przewodniczącym kmdr, Petełenzem na czele. Wcześniej już, w 
kwietniu 1921 r., inna komisja, również pod przewodnictwem kmdr. Pete® 
lenza, rozpoczęła prace nad ustaleniem znaków.konwencjonalnych i skro- 

184 tów stosowanych w nawigacji.

Wysiłek Departamentu i poszczególnych, oficerów w dziedzinie szkole
nia specjalistów w latach 1920-1921 był niewątpliwie duży, tym bardziej 
godny podkreślenia, że dokonywał się w warunkach trudnych, przy braku 
pomocy naukowych i podręczników. “Oprócz czterech ścian w koszarach 
kadry - pisał kmdr Korytowski - w chwili rozpoczęcia szkoły nie było 
żadnych innych środków do prowadzenia jakiejkolwiek szkoły”. 9

DSM wiele uwagi poświęcMł kształtowaniu poglądów składu osobowego.
Cele wychowania wynikały z funkcji spełnianych przez marynarkę jako 
siły zbrojnej burżuazyjneg© państwa polskiego. Oczywiście, najwięcej 
uwagi musiano poświęcić wychowaniu marynarzy i podoficerów, jak© ludzi 
pochodzących w większości z klas robotniczej i chłopskiej, mających 
sprzeczne interesy z burżuazją. Problemem wychowania w Departamencie 
dla Spraw Morskich zajmowały się dwie komórki? Sekcja Kulturalno-Oświa-

1 E1& towa i Szefostwo Duszpasterstwa.‘ ' Zadaniem ich było ustalenie form

181 Tamże, rozkaz nr 141 « 12.VII.1921, 
182 Były to? 1. Tymczasowe przepisy służby artyleryjskiej na okrętach 

Flotylli Morskiej PSA nr 2; 2. Tymczasowe przepisy strzelania na 
morzii PSM nr 2; 3. Opis strzelań szkolnych artyleryjskich; 4. Pro
gram szkolenia artyleryjskiego na okrętach Flotylli Morskiej;
5. Terminologia artylerii morskiej zastosowana do francuskich armat 
75 i 47 mm. CAW, Zesp. KMW 44, rozkaz nr 96 z 29.VIII.1921.

1R3 Tamże, rozkaz nr 150 z 27.XI.1921.
184t

Tamże, rozkaz nr 41 z 25.IV.1921.
186 CAW, Zesp. KMW 204.
1 CAW, Zesp® KMW 44, rozkaz nr 42 » 26»IV.1921.



198

wychowania, śledzeni* nastrojów marynarzy i udzielanie wytycznych ofice
rom kulturalno-oświatowy®' .i kapelanom. Formy wychowania w latach 1920- 
1922 dopiero się kształtowały. Szeroko stosowano pogadanki z marynarza
mi i podoficerami na różne aktualne problemy^ wykorzystując do tego 
odpowiednie rocznice, święta i inne okoliczności, np. imieniny lub uro
dziny dostojników państwowych, zwłaszcza Piłsudskiego, stulecie zgonu 
Napoleona przypadające 5 maja 1921 r., rocznice bitew z wojny polsko- 
radzieckiej itp. Odpowiednio spreparowane materiały do tych pogadanek 

1 07

dostarczała Sekcja Kulturalno-Oświatowa. ’ Na organizowanych pogadan
kach szczególnie ostrą propagandę prowadzono przeciw Związkowi Radziec
kiemu, maskując jednocześnie klasowa i zaborcze cele wojny polsko-ra
dzieckiej. Inną formą były specjalne wykłady na tematy wychowawcze, do 
których materiały dostarczała również wspomniana Sekcja. Kapelani stara
li się kształtować poglądy marynarzy podczas kazań i spowiedzi.

W celach wychowawczych, a właściwie odizolowania mas żołnierskich 
i marynarskich od życia politycznego społeczeństwa, w październiku 
1921 r. zabroniono wszystkim żołnierzom należenia do związków lub sto
warzyszeń o charakterze politycznym, a także udziału w zebraniach poli
tycznych. Rozkaz ministra Spraw Wojskowych zezwalał wprawdzie na nal®że- 
ni* do innych stowarzyszeń, nie mających charakteru politycznego, ale 

188 uzależniał to od uprzedniego uzyskania zezwolenia przełożonych. " 
Wcześniej już, w styczniu 1921 zabroniono osobom wojskowym publiko
wania w prasi* artykułów, z wyjątkiem wojskowo-naukowych, bez zezwole- 

Igi
nia Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zrozumiałe, że zarówno w pierwszym 
jak i drugim wypadku udzielano zezwoleń jedynie wówczas, gdy odpowiadało 
to interesom klasowy® burżuazji.

Wiele uwagi zwracał Departament na utrzymanie dyscypliny i karności 
zarówno korpusu oficerskiego jak i marynarzy. Dyscyplina, wzorowana na 
carskiej bądź pruskiej, miała na celu zabicie indywidualności marynarza, 
zmuszenie go do automatycznego wykonania każdego rozkazu, niezależni* 
od jego treści. Temu celowi służyły często stosowane kary dyscyplinarne 

za najdrobniejsze nawet przewinienia. Szeroki* stosowanie kar wywierał* 

187 Tamże.
188 Tamże, rozkaz nr 131 z 25.XIi.1921.
189 Tamże, rozkaz nr 5 z 21aIa1921o
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jednak często odwrotny skutek® Marynarze bronili się przeciw nim naj
częściej niedbałym wykonywaniem swych obowiązków® Inną formą była de
zercja® Na przykład w Dowództwie Wybrzeża, znanym z surowej dyscypliny, 
liczba dezerterów w 1920 r® sięgała według obliczeń admirała Porębskie- 

190go 10%®

Mimo dużej ilości kar, dyscyplina w marynarce była słaba® Zabijana 
całym oyklem wychowawczym indywidualność marynarzy niweczyła u słab
szych jednostek wszelkie hamulce moralne, czego uzewnętrznieniem była 
skłonność do pijaństwa i awantur® M®in® nr i chuligańskie wybiy.ki 
marynarzy skaityli się w 1921 r» mieszańcy Torunia® "Od dłuższego cza
su - stwierdza w jednym z rozkazów oficerskich wiceadmirał Porębski - 
napływają skargi mieszkańców Torunia na skandaliczne zachowanie się 

191 marynarzy® Tego rodzaju zarzuty stawiane są często także oficerom”® 
Oczywiście, za "skandaliczne zachowanie się” karano - i w ten sposób 
zamykało się błędne koło burżuazyjnej dyscypliny wojskowej®

W 1921 r® marynarka wojenna liczyła około 460 oficerów, 70 chorą
żych, 460 podoficerów zawodowych, 1200 podoficerów niezawodowych i 
3900 marynarzy - łącznie ponad 6000 ludzi® Ważnym więc problemem, 
wpływającym na dyscyplinę i życie wewnętrzne marynarki, było unormowa
nie warunków służby składu osobowego® Na tym odcinku DSM w latach 1920- 
1921 nie uczynił wiele®' ' Tymczasowo ustalono jedynie warunki służby 
podoficerów i marynarzy® Rozwiązaniem tego problemu zajęła się powoła

na w końcu sierpnia 1919 pod przewodnictwem płk® mar® Panasewicza 
specjalna komisja<Ji‘?óra pracę swą zakończyła dopiero w 1922 roku® 

W 1919 r® Departament dla Spraw Morskich określił jedynie warunki przyj
mowania ochotników oraz mianowania podoficerów zawodowych i podchorą
żych® Prawo uznania i mianowania podoficerów zawodowych na mocy rozkazu 

1 ministra Spraw Wojskowych miał szef Departamentu® W myśl opracowanej

>UUWK3<Z)<M<&* C«3C4X*®łO«>»»«•> CE»OK> »—3 « Ma ua —

1 90 CAW, Zesp® KŁIW 52, pismo nr 3968® 
191 CAW, Zesp® KMW 44, rozkaz oficerski nr 1 z 22®IIO1921® 
192 Liczby te podane są w przybliżeniu, gdyż stan marynarki ulegał ciąg

łym zmianom® CAW, Zesp® KMW 57®
193 CAW, Zesp® KMW 37, rozkaz nr 51 s 31®VIII®1919S
194 AMW,23/7, Dz.RcWojsk® nr 76 z 19oVII®1919, poz® 2630, s® 1794®
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tymczasowej instrukcji dla Komisji Kwalifikacyjnej Podoficerów Zawodo
wych, do nominacji na podoficera zawodowego mógł być przedstawiony każ
dy podoficer i marynarz służby czynnej, o ile służył co najmniej przez 
trzy lata w marynarce /polskiej lub innej, przy czym pierwszeństwo mieli 

specjaliści ze świadectwami ukończenia szkół fachowych/, nie był karany, 
skończył 2 klasy szkoły państwowej lub prywatnej oraz szkołę podoficera- 
ką i wyrażał zgodę na co najmniej 3-letnią służbę w marynarce. Do 
awansu na podchorążego marynarki wymagano co najmniej 6 klas gimnazjum 
klasycznego i co najmniej dwuletniej służby w marynarce. Podchorąży w 
ciągu dwóch lat miał zdać obowiązujące egzaminy na oficera, w przeciwnym 

196wypadku zaliczany był do rezerwy. Ochotnicy występujący do marynarki 
wojennej podpisywali zobowiązanie, w którym zobowiązywali się "... słu
żyć wiernie i nieprzerwanie w ciągu roku, w razie zaś ukończenia specjal« 
nej szkoły marynarki służyć nadal w stosunku po 2 miesiące za każdy mie-
siąc 
bie, 
szać

nauki
a "... w
do włads

', w razie ogłoszenia mobilizacji pozostawać w dalszej służ-
razie przedterminowego zwolnienia..® nie mieć i nie zgła- 
. 197żadnych pretensji..4

ZAKOŃCZENIE

Z dniem 1 
eony został w

stycznia 1922 r® Departament dla Spraw Morskich przekształć 
Kierownictwo Marynarki Wojennej. Zakończył się pierwszy 

okres organizacji marynarki wojennej# w następnych bowiem latach ciężkie 
warunki gospodarcze kraju nie sprzyjały jej rozwojowi. Do lat trzydzies
tych marynarka wojenna bazowała w zasadzie-na tym, cc uczynił Departament 
dla Spraw Morskich. Rola jego w dziejach Polskiej Marynarki Wojennej była 
więc duża.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. marynarka wojenna powołana 
została do życia jako siła zbrojna młodego, organizującego się burżuazyj- 

nego państwa polskiego. Burżuazja polska tworzyła ją z myślą przede wszyst
kim o własnych interesach jako siłę niezbędną do ugruntowania niepodległoś
ci młodego państwa, z .drugiej zaś strony jako narzędzie w realizacji

195

196

197

CAW, Zesp. KMW 37, załącznik do rozkazu nr 48 "Tymczasowa Instrukcja 
dla Komisji Kwalifikacyjnej Podoficerów Zawodowych" z dnia. 25oVIII. 
1919r.

AMW G.23/7, Dz.R.Wojsk.nr.69 z 1.IX.1919, po». 3263, s. 2151
AMW G.23/7,DZ.R.Wojsk, nr 78 z 19.VII.1919, poz. 2631 , s. 1794.
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antyradzieckiej polityki na j/wa@hodzi«® Pierwszy czynnik skierowany 
przeciw zaborczym dążeniom imperializmu niemieckiego odpowiadał intere

som narodu i umożliwiał mu rozwój mimo burżuazyjnego charakteru państwa® 
Ten właśnie czynnik nadawał marynarce wojennej w latach 1918-1921 ele
menty postępowe i te przede wszystkim widziało w niej społeczeństwo pols
kie® Drugi czynnik był reakcyjny, niezgodny z dążeniami i interesami 

narodu®

W początkowym okresie swego istnienia, w latach 1918-1919, marynarka 
wojenna, niezależnie od celów jakie, przyświecały burżuazji przy jej two
rzeniu, w stosunkowo krótkim czasie potrafiła wyrosnąć niemal z niczego, 
przygotować się, a następnie objąć przyznane Polsce wybrzeże® Zadanie 
to nie był©, łatwe® Departament dla Spraw Morskich wykonywał je w skom
plikowany j^sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej kraju, lecz trzeba przyz
nać, że wywiązał się z niego® Obejmując wybrzeże marynarka, po piętnas- 
tomiesięcznym istnieniu, dysponowała czteroma jednostkami? Komendą Por
tu Wojennego w Modlinie, I Batalionem, Flotyllą Wiślaną i Flotyllą 
Pińską® Zapoczątkowano szkolnictwo morskie, tworząc zalążek Szkoły Spe

cjalistów Morskich i przygotowując się do zorganizowania Szkoły Morskiej 
w Tczewie. Poczyniono próby ujednolicenia poglądów na wiele problemów 
wojenno-morskich, kładąc tym samym podwaliny pod dalszy rozwój polskiej 
morskiej myśli wojennej. Zgrupowano kadrę oficerską i podoficerską, 
przystępując jednocześnie do rozwiązania szeregu palących problemów 
kadrowych. Zaczęto czynić starania o pierwsze okręty morskie i rozbudo
wę jednostek rzecznych. W sumie był to ogromny, w ogólnych zarysach 
prawidłowy i słuszny wysiłek organizacyjny stosunkowo niedużej ilości 
ludzi, pragn<©jgliuisilnej Polski na morzu. Inna sprawa, że częściowo 
szedł on po manowcach agresywnej polityki wschodniej.

V/ latach 1920-1921 najdonioślejszym, a zarazem najważniejszym zada
niem marynarki był© objęci* wybrzeża i zabezpieczenie go od strony morza 
pod względem militarnym. Niestety, wykonanie tego zadania zostało zaha
mowań* awanturą polskiej burżuazji przeciw młodej Republice Radzieckiej. 
Udział w niej marynarki kosztował ją drogo, zdezorganizowani;zostały bo
wiem stworzon* w poprzednim okresie jednostki, a po wojnie zabrakło wie
lu wyszkolonych już specjalistów® Skoro tylko jednak zaistniały warun
ki pokojowe, Departament dla Spraw Morskich na nowo zaczął organizować 
marynarkę wojenną® W latach tych zaczęły konkretyzować się poglądy co 
d© roli i zadań marynarki wojennej. Z jednej strony przygotowywano ją 
do działań w obroni* wybrzeża przeciw Niemcom, z drugiej zaś przeciw
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Związkowi Radzieckiemu® DSM zaczął także opracowywać programy rozbudowy 
floty, których jednak w ciężkiej sytuacji ekonomicznej kraju nie można 
było zrealizować® Rozwój marynarki wojenne j%- zwłaszcza tworzenie jej 
floty stało się wobec tego żywiołowe, przypadkowe® Powstająca w ten 
sposób marynarka nie mogła przedstawiać dużej siły bojowej i rzeczywiś 
cie nie przedstawiała jej® Niemniej jednak okręty nabyte głównie dzięki 

, '■!Winicjatywie poszczególnych ludzi z DSM zapoczątkowały polską flotę mors
ką po pierwszej wojnie światowej i przyczyniły się w następnym dziesię. 
cioleciu do ugruntowania praw Polski nad Bałtykiem, a ponadto oddały 
duże usługi w wychowaniu morskim i szkoleniu międzywojennego pokolenia 
marynarzy® Z lat 1920-1921 datują się taki® początki polskiego lotnictwa 
morskiego, niestety, nie docenionego w późniejszych latach®

”S

,■4

Nabycie pierwszych okrętów i tworzenie jednostek związane był© z 

koniecznością zorganizowania szkolnictwa wojskowego, opracowania regu
laminów, przepisów i instrukcji® Zadania te Departament dla Spraw Mors, 
kich rozwiązywał pomyślnie, szkoląc specjalistów nie tylko dla swych 
potrzeb, ale także dla gospodarki krajowej® Jednocześni.® jednak w sys
temie wychowania kadr marynarskich uwidaczniał się burżuasyjny charakter

' MM 
marynarki®
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NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OBRONY HELU W RELACJACH 
UCZESTNIKÓW WALK

Wydział Historyczny Marynarki Wojennej zgromadził w latach 
1960/61 dość pokaźną ilość relacji odnoszących się do dziejów Polskiej 

Marynarki Wojennej w okresie 1920-1945 r. Relacje te są obecnie przed
miotem studiów i w ciągu najbliższych lat zostaną opracowane. Spośród - 

nich kilkanaście dotyczy walk obronnych na półwyspie Hel w 1939 roku9 
a także działań okrętów związanych z obroną Helu. Wobec zupełnego nie
mal braku dokumentów bojowych z wojny polsko-niemieckiej relacje uczest
ników walk są dla badacza cennym px’zekazem. Ich wartość źródłową umniej
sza jednak subiektywna ocena wydarzeń, a także okres dwóch.dziesięcio
leci 9 jaki upłynął od opisywanych walk.

Wśród 11 autorów relacji jest 5 oficerów, w tym 2 oficerów powoła
nych z rezerwy /lekarz i inżynier/. Jeden z oficerów był dowódcą trałow
ca o inny pe.łnił obowiązki I oficera mechanika na stawiaczu min. Spośród 
3 podoficerów zawodowych, jeden dowodził plutonem NKM-ów /najcięższych 
karabinów maszynowych/9 drugi był członkiem załogi niszczyciela, trzeci 
zaś służył we Flotylli Straży Granicznej. Dwóch podchorążych zajmował® 
stanowiska oficerów wachtowych na kanonierkach. Wszyscy niemal oficero
wie, podoficerowie, a także obaj podchorążor/ie, po zatopieniu swoich 
jednostek brali udział w walkach na lądzie, wchodząc w skład różnych 
kompanii obrony przeciwdesantowej półwyspu Hel.

Relacje,, których autorzy byli w większości dowódcami niższego szcze
bla, umożliwiają widzenie znanych już wydarzeń w nowym świetle oraz poz
walają dostrzec fakty dotychczas nie ujawnione i nie publikowane.
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MORSKI DYWIZJON LOTNICZY

Po ogłoszeniu wstępnej mobilizacji w dniu 24 sierpnia 1939 r8 w 
Morskim Dywizjonie Lotniczym w Pucku podobnie jak w innych jednostkach 
marynarki wojennej, przystąpiono ze wzmożonym pośpiechem do przygotowań 
obronnych, V? planach przewidziana była ewakuacja dywizjonu na Hel, przy
gotowano więc do wysyłki drogą wodną park maszynowy, tzn* wyposażenie 
techniczne warsztatów* Cenniejsze maszyny, urządzenia i sprzęt zabezpie
czono w drewnianych skrzyniach, które następnie załadowano na pięć ku
trów rybackich, zmobilizowanych w tym celu® Kutry wraz z ładunkiem ocze
kiwały na wyjście w porcie w Pucku® Dowódcą parku mianowany został 
kpt* Trojanowicz-Piotrowski, który pod koniec sierpnia przybył do Pucka 
z Dowództwa Floty w Gdyni* Do prac związanych z załadowaniem wyposażenia 
na kutry otrzymał on ppor*rez* piech* V/o jewskiego jako oficera łączniko- 

1 
wego oraz drugiego oficera z marynarki*

Równolegle do przygotowań ewakuacyjnych rozpoczęto w sierpniu formo
wanie w Pucku, głównie spośród rezerwistów, batalionu morskiego /zwanego , 
także baonem morskim/* Jednostka ta nigdy nie osiągnęła stanu etatowego 
batalionu piechoty. W składzie jej znajdowało się nie więcej niż 300 ma
rynarzy* Wyposażenie baonu w środki ogniowe było niewystarczające i znacz
nie odbiegało od stanu uzbrojenia w równorzędnych oddziałach piechoty* 
Marynarzy zakwaterowano w koszarach dywizjonu oraz w budynku szkoły pow
szechnej w Pucku. Dowódcami plutonów byli powołani z rezerwy oficerowie 
piechoty. Około 30 sierpnia baon przeniesiono w rejon Hallerowa i Wła- 

2 
dysławowa, gdzie zajął przewidziane stanowiska*

W ramach przedsięwzięć w zakresie obrony przeciwlotniczej przystą
piono pod koniec sierpnia do kopania rowów przeciwlotniczych na otwartym 
wzniesieniu powyżej toru kolejowego, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
dowództwa i koszar* Pracę tę wykonali marynarze dywizjonu*

1 Bolesław Trojanowicz-Piotrowski, Wspomnienia ze 
służby w Polskiej Marynarce Wojennej w latach 1920-1927 i 1927-1945* 
Część II. Lata 1935-1945 Gdynia 1960, s. 22.

2 °
Jan Bederski, Wspomnienia lekarza Batalionu z okresu walk na 
Helu w 1939 r. Gdynia 1960, s* 1-2* W skład baonu wchodził także punkt 
opatrunkowy. Posiadał on dwunoszowy samochód sanitarny* Obsada składa* 
ła się z dowódcy /por.lek.rez. dr Jan B e d e r s k i/, zawodowego 
bosmana sanitarnego, kierowcy oraz kilku marynarzy służby zdrowia*
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Wczesnym rankiem 1 września ■bombowce niemieckie przeprowadziły atak 
powietrzny na bazę polskiego lotnictwa morskiego w Pucku® Około godz® 
4,30 samoloty nieprzyjacielskie zaobserwowane zostały przez obronę pols
ką w Jastarni® Znajdowały się wtedy na dużej wysokości# lecąc wzdłuż 
półwyspu kursem na Puck®3 Szczęśliwie# nalot nie zaskoczył dywizjonu# 

gdyż po odebraniu z punktu obserwacyjnego meldunku o zbliżaniu się samo
lotów# zastępca dowódcy dywizjonu kmdr ppor® Kazimierz Szalewicz zarzą
dził pogotowie alarmowe® Skoro tylko w Pucku zauważono nieprzyjacielską 
eskadrę# ogłoszono alarm# nakazując opuszczenie koszar oraz polecając 
marynarzom schronienie się w przygotowanych rowach przeciwlotniczych® 
Nie wszyscy rozkaz ten wykonali®

Tymczasem samoloty minęły wodowisko oraz zabudowania dywizjonu i 
skierowały się na miasto® Być może chciano lepiej rozpoznać cel i jego 
obronę® YYkrótce eskadra pojawiła się nad terenem dywizjonu# rozpoczyna
jąc bombardowanie® Głównym obiektem ataku były wodnosamoloty# a także 
zakotwiczony na Zatoce Puckiej dawny torpedowiec "Ślązak"# służący jako 
okręt-cel dla ćwiczeń dyv/izjonu® Bomby zrzucone na okręt były niecelne# 
natomiast dość mocno ucierpiał budynek koszarowy# którego narożnik zos
tał zburzony® Całkowitemu zniszczeniu uległ drewniany budynek kasyna 
oficerskiego® Kilka bomb spadło między kasynem a bramą wejściową na lot
nisko® Bomby trafiły również hangary# powodując ich zniszczenie lub 
uszkodzenie® Kilka niecelnych bomb wybuchło po obu stronach szosy oraz 
na polu powyżej toru kolejowego# gdzie znajdowały się rowy przeciwlot
nicze® Jedna z nich zapaliła stóg słomy® Dobywający się dym nasunął oba
wę użycia gazów przez nieprzyjaciela® Kmdr ppor® Szalewicz polecił znaj
dującym się w rowie nałożyć maski przeciwgazowe® Inna bomba spadła w po
bliżu rowu# raniąc 1 podoficera i 3 marynarzy® Dwie dalsze bomby wybuch
ły na przedpolu nie powodując strat®

Dowódca Morskiego Dywizjonu Lotniczego kmdr por®pil® Edward Szystow- 
ski od 30 sierpnia przebywający w Gdyni# powrócił do Bucka w chwili roz
poczęcia nalotu® Stojąc na szosie i obserwując przez lornetkę atakujące 
samoloty# zginął od wybuchu bomby® Ciało jego znaleziono później wśród 
gałęzi drzew# którymi po nalocie pokryta była szosa® Własna nieostroż
ność# czy raczej lekkomyślność stała się przyczyną tragicznej śmierci

Ludwik Wilczyński# relacja bez tytułu0 Gdynia 1960# s® 533
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, 4
tego wartościowego i cenionego oficera® Krótko po nalocie pojawił się 
nad Puckiem samolot rozpoznawczy, który odleciał po zatoczeniu kilku

5 kół nad miejscem bombardowania®

Bezpośrednio po nalocie wydano rozkazy o pełnej ewakuacji® Objęła 
ona zarówno personel dywizjonu, jak i kutry z załadowanym wyposażeniem 
warsztatów oraz ocalałe w nalocie samoloty® Oficerov/ie w większości sa- 

6 
mochodami opuszczali Puck, wyjeżdżając w kierunku Heluc Wodnosamoloty 
lecąc na niedużej wysokości, bądź sunąc na pływakach po wodzie, szukały 
schronienia przy brzegach półwyspu® Znajdował się wśród nich również 

przybyły kilka dni wcześniej z Włoch trójmotorowy samolot typu MCant"® 
Kilka samolotów osiadło na płytkiej wodzie w pobliżu brze<gu między 

7 
Jastarnią a Kuźnicą®

Kutrom oczekującym w Pucku rozkazu przejścia na Hel, polecono opuś
cić port® Trzy spośród nich udały sl t nakazanym kursem, dwa pozostałe 
natomiast wyszły z opóźnieniem, spowodowanym koniecznością zabrania 
kasy banku w Pucku wraz z konwojentami® Kasę załadowano na kuter do
wódcy grupy kpt, Trojanowicza-Piotrowskiego® W połowie drogi między 
Puckiem a Kuźnicą dowódca grupy, obawiając się zaatakowania przez samo
loty zupełnie bezbronnych jednostek, zdecydował się skierować dwa opóź
nione kutry do Kuźnicy, choć szyper wyrażał obawę co do bezpiecznego 
pod względem nawigacyjnym przejścia /duże zanurzenie jednostek, mała 
głębokość/® Podczas podchodzenia do pomostu w Kuźnicy, kutry nieocze
kiwanie zaatakowane zostały przez cztery samoloty® W największym pośpie
chu przycumowano, załogi i pasażerowie wyskoczyli do płytkiej w tym 
miejscu wody, szukając schronienia w pobliskim sadzie® Samoloty zrzuciły 
6 lub 7 bomb, nie trafiając celu®

Po przybyciu kutrów do Kuźnicy dowódca grupy kpt® Trojanowicz- 
Piotrowski został mianowany tymczasowym komendantem w Kuźnicy® Rozkaz

4
Trojanowie z,..- Piotrowski s® 27 oraz Eugeniusz 
Maciejewskie Wspomnienia z obrony Helu, w 1939 r® Gdynia 
19 60, s o 4 ® •

5
Jeśli się zvzaży, że lotnictwo niemieckie przeprowadziło nalot przeciw 
obiektowi zupełnie nie bronionemu, wypadnie stwierdzić, że wyrządzone 
szkody nie były zbyt duże® Zdziwienie natomiast musi budzić okolicz
ność, że mimo odebrania z bliżej nieokreślonego w relacji punktu ob
serwacyjnego sygnału o zbliżaniu się nieprzyjacielskiej eskadry, nie 

zarządzono poderwania samolotów w powietrze lub choćby przejścia ich na 
inne bezpieczniejsze miejsce, na co było jeszcze około pół godz® czasu® 

& Trojanowicz-Piotrowski, s029 1|
7 Wilczyński, s® 53®
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o mianowaniu, wydany przez Dowódcę Floty, przekazał telefonicznie 
kmdr ppor* Szalewicz^ Główne zadanie komendanta polegać miało na kontro
lowaniu ruchu na szosie w obu kierunkach i na zatrzymywaniu osób nie po
siadających przepustek*

Wkrótce do Kuźnicy przybył kmdr ppor* Sz.alewicz i zarządził odprawę 
oficerów dywizjonu* Tematem jej była możliwość zbombardowania stojącego 
w porcie gdańskim pancernika "Schleswig-Holstein". Okazało się jednak, 
że do przeprowadzenia zamierzonej akcji brak samolotów bojowych, zaś na 
posiadanych maszynach żaden z pilotów nie cheiał podjąć się wykonania 

. - 8 zadania*

6 września, o 23f00wieczorem przebywające w Kuźnicy kutry otrzymały 
9od kmdrippor* Szalewicza polecenie przejścia do Jastarni* V/ tym też ... - 

prawdopodobnie czasie przeniósł się do Jastarni kmdr ppor* Szalewicz 
wraz ze sztabem Morskiego Dywizjonu Lotniczego* Oficerowie nie mieli 
jeszcze określonych zadań, nie wiadomo też było jakie zadania stoją przed 
jednostką* Po kilku dniach zmieniono jedynie miejsce postoju, przenosząc 
się do Juraty* Tutaj uruchomiono kancelarię i właściwie rozpoczęto normal
ne, choć oczywiście zmienione warunkami wojennymi życie* Oficerowie bądź 
przebywali w zajmowanych domach, bądź też będąc bez przydziału, spędzali 
czas bezczynnie* Gdy po drugiej stronie Zatoki Puckiej byli już Niemcy, 
ustawiono na plaży lunetę na trójnogu, przez którą obserwowano ruch u 
przeciwnika* W kilku, punktach nad zatoką rozmieszczono karabiny maszynowe, 

, 10przy których pełniono 24-godzinną służbę* 

8
Trcjanowicz-Piotrowski, s* 34* Odprawa musiała 
odbyć się 1 września gdyż następnego dnia rano ocalałe w nalocie wod
nosamoloty zniszczeni zostały ogniem broni maszynowej niemieckiego 
lotnictwa* Według opinii autora relacji, który był jednym z ośmiu 
oficerów obecnych na odprawie, chodziło raczej o podtrzymanie przeko
nania, że Morski Dywizjon Lotniczy minio doznanych w nalocie strat 
zdolny jest jeszcze d.o działań* 

9
Trojanowicz-Piotrowski, s* 35-39* W czasie przejś
cia zdarzył się charakterystyczny incydent? dowódca grupy z kilkoma 
oficerami i marynarzami udał się pieszo do Jastarni, by uprzedzić o 
nadejściu kutrów* Tymczasem obie jednostki podchodziły już do portu* 
Odgłos silników nasunął dyżurującym . posterunkom podejrzenie o moż
liwym desancie niemieckim* Zarządzono alarm, szykowano się już do 
otwarcia ognia, gdy w ostatniej chwili rozpoznano -własne jednostki* 
Okazało się później, że nadanego z Kuźnicy meldunku o wyjściu kutrów 
nie przekazano komendantowi w Jastarni* Nie jest wykluczone, że ofi
cer odbierający telefon nie zrozumiał treści meldunku, który z obawy 
przed podsłuchem celowo "zaszyfrowano"*
Trojanowicz-Piotrowski, s* 41 ,45-47*



208 -

się 
cje

Gdy tak wyglądały dni wojny w Juracie, w innych warunkach znajdował 
batalion morski, który na kilka dni przed wybuchem wojny zajął pozy- 
w rejonie Hallerowa i Władysławowa. Początkowo działalność nieprzy

jaciela na tym odcinku ograniczała się do rozpoznania lotniczego. Wodno
samoloty lecąc nisko nad wodą, wzbijały się raptownie w górę, gdy znajdo 
wały się nad stanowiskami obrony© Strzelano do nich z karabinów maszyno
wych, lecz piloci hitlerowcy rzadko odpowiadali, zajęci widocznie wykony
waniem zdjęć©

Po zajęciu Pucka przez nieprzyjaciela, nie przejawiał on początkowo 
zamiarów żaatakowania obrony polskiej od tej strony lub z kierunku 
Jeziora Żarnowieckiego. Oczekiwanie jednak na nieuniknione natarcie nie
mieckie wyczerpywało obronę. Któregoś wieczoru pozycje baonu ostrzelane 
zostały z morza pociskami świetlnymi i granatami przez manewrujący trało 
wiec© Bateria przeciwdesantowa dowodzona przez por© Prowansa, zmusiła 
okręt do odwrotu. Prawdopodobnie następnego dnia trałowiec powtórzył wy- 
pad, lecz ponownie ostrzelany, wycofał się za zasłoną dymną na pełne 

11 morze©

Po pierwszym kontakcie z nieprzyjacielem, a być może Jeszcze przed, 
jego podejściem, dowódca baonu zdecydował się, wobec szczupłości włas
nych sił, wycofać z Hallerowa i okopać się u nasady półwyspu, między za
toką a stanowiskiem baterii© W tym czasie doszło już do wymiany ognia z 
niemiecką piechotą. Byli też pierwsi ranni. Wkrótce patrole hitlerowski® 
wkroczyły do Hallerowa. Rozpoczął się bój o opanovzanie drogi 
półwysep©

Dowództwo dywizjonu, niezadowolone widocznie z pochopnej 
cofania się z Hallerowa, zdjęło dowódcę baonu ze stanowiska.

wiodącej na

decyzji yy« 
Na jego

miejsce mianowany został porucznik KOP-u, który wkrótce przybył z Helu 
12przyprowadzając ze sobą pluton żołnierzy. Wzmocniony batalion wykonać

miał przeciwnatarcie i odzyskać utraconą miejscowość©

11

12

Bateria polska składała się z 2 dział kal. 75 mm. Według źródeł nie
mieckich, okrętem prowadzącym ogień był trałowiec M 8, który był tak
że okrętem flagowym dowódcy 1 flotylli trałowców bazowych. Okręt miał 
kilkakrotne pojedynki z baterią polską i jemu też przypisuje autor 
niemiecki zniszczenie jednego działa na wschód od. Władysławowa 
/R. Witkowski, Kriegsmarine w kampanii wrześniowej 1939 roku 
w świetle niektórych publikacji niemieckich. "Przegląd Morski”. 
Nr 11/1957 r©, s. 89/.

Nazwiska oficera nie udało się niestety, do tej pory ustalić.
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Rozgorzały zacięte walki® Piechota hitlerowska, która rychło przeję- 

łą,.dlnię.jatj^ę. wyboju, zaatakowała pozycje obrony wsparta działaniem lot
nictwa® Samoloty z niedużej wysokości bombardowały i ostrzeliwały stano™ 

a-‘33'-/3.3 -.... .aa: »> , 3.3' , ,x s .3 ■
wiską.baonu® Niedługo po tym nożna było zauważyć pojedynczych marynarzy, 

’ " } ' ' ' ■"•'-■■,3'3 I ....           ...... ... ......... ...... . . .... , . . /'
a później większe grupki, w pośpiechu i bezładnie wycofujące się na pół-

J 4 J3iS.33’iS 5;;Za3 ..3 33.,: 3' 3 3 .3:: ' / .3”. 3.33J',>aaa 3ą 3. .333,3'3 ,3 ■
wysep® Na.zmęczonych twarzach malowały się przeżycia niedawno stoczonej 
walki® Marynarze mieli hełmy zawieszone na szyji, karabiny zwisały na, 

3
pasach® Otrzymawszy telefonicznie „rozkaz zatrzymania wycofujących się, 
udało się por® Bederskiemu zebrać niewielką grupę i schronić się z nią 

za płaskim wzniesieniem, na południ-? ,nd. drogi wiodącej na Hel® Pozosta- ,, - ‘ 3. -3- 3-j , ' . X.. - ' ' . J ’ < . ,; : . ' ; •. .. ..
li przechodzili bez zatrzymywania się, dając do zrozumienia, że za chwi- 
lę nastąpi atak czołgów® Po niedługiej' «'W< ■' i zjawił' się bardżo Wyczer
pany walką dowódca baonu, polecając 'Iśkarzowtwycofać się z taboran sani- 
tarhym' dó Kuźnicy® Tam zastano już 10Ó-ł5Ó iriarjńiarży odpoczywających ha’ 

skraju lasu po stoczonej walce® Później z rozbitków utworzono oddział w 
sile nie przekraczający kompanii® Marynarze zajęli pozycje w rejonie 
Chałup, na drugiej linii obrony® Na pierwszej linii zastąpili ich żołnie
rze baonu KOP®13

Z.relacji Romana Krassowskiego dowiadujemy się, że w walkach pod 
Wielką Wsią /Władysławowem/ brała również udział grupa marynarzy z za
łogi zatopionego 3 września niszczyciela "Wicher”® W walce na bagnety 

'-ł® ’ 3. ' <■*'»• .3 ,. ' :33333;‘ ' ”* < ’ ” .3'33
odznaczył się radiotelegrafista mat Frydlewicz® W okresie późniejszym, 
po zniszczeniu trałowców w Jastarni w nalocie w dniu 15 września, na od- 
cinek obrony pod Kuźnicą zgłosiła się ochotniczo grupa oficerów i mary
narzy z zatopionych okrętów® Odwagą i ofiarnością wyróżnił się kpt®mar® 

ff-.3-3-3S 3 - 3.3.3T...3 ., . 3.;Ł:..33 A" <3.,'3. g 3 3 3»
Robert Kasperski .. oraz podch® Jeremi Hulanicki® ... 
UU —• «u ow «a ■■> OB —■ ato łu — •— u»• c«» <m» —» —■ ~ •— <=s>
13

B e d e r s k i, s® 7/8® 
14v - -i* ... ł ■

Roman Krassowsk i, Moja służba w Polskiej Marynarce Wojennej 
z lat 1929-39® Kampania wrześniowa 1939 r® Pobyt w obozie jenieckim 
1939-41® Gdynia 1960, s® 15®

15f:3W ..0:':.. 3' ..-3,-,. a 1; 3 3 .3 .T',f ..3 .....; a. , ...»3 .3 .. a ..3aa.a
Tadeusz Borysiewic z, Dywizjon trałowców i jego działania 
bojów® w 1939 roku® Gdynia 1960, s®’ 86®

16 Stanisław Zochowski, Działania kanonierki ”GenoHal.ler” w 
kampanii wrześniowejo Gdynia 1960, s® 29® Z chwilą ogłoszenia mobi
lizacji pchor® J® Hulanicki przydzielony został do grupy zmobilizowa
nych kutrów rybackich /tamże, s® 3/®
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Ofensywa niemiecka na froncie lądowym Półwyspu Helskiego ruszyła 
30 września. Zgodnie z planami niemieckimi miał po niej nastąpić desant 
w okolicy Jastarni. 0 godz. 8.00 rozpoczęło się silne przygotowanie 
artyleryjskie na pozycje polskie pod. Chałupami. Ogień prov/adziły okręty 
z morza i z Zatoki Puckiej. Strzelała także artyleria- lądowa. Ostrzeli- 
wanie trwało bez przerwy do godz. 14.00 i zakończyło się 20-minutowym 
huraganowym ogniem, po którym nastąpił atak piechoty. Wycofujące się 
pod silnym naporem oddziały polskie, około godz. 16.00 wysadziły w oko
licy Chałup przygotowaną z głowic torpedowych zaporę minową. Na pozy
cjach opóźniających założono prawdopodobnie trzy takie zapory.

Po wyczerpaniu możliwości dalszej walki oraz wobec upadku obrony w 
kraju adm. Unrug tego samego dnia wyraził gotowość wszczęcia rozmów ka- 
pitulacyjnych, które doprowadziły do złożenia broni i zaprzestania wal
ki w dniu 2 października.

,.J8 
BITWA POWIETRZNO-MORSKA NA ZATOCE PUCKIEJ 

■
Po południu 1 września cała polska flota nawodna zgromadziła się na 

Zatoce Puckiej, na północ od linii Gdynia-Hel. Był w zespole niszczy
ciel "Wicher”, stawiacz min "Gryf”, 6 trałowców oraz 2 kanonierkl. 
”Wicher” znajdował się na redzie gdyńskiej już od kilku dni. 30 i 31 
sierpnia dowożono holownikiem na okręt uzupełnienia zapasów. Od rana 
1 września,tzn. od chwili przelotu niemieckich samolotów rozpoznawczych, 
niszczyciel znajdował się stale w ruchu. Po nalocie na port wojenny w 

18 Oksywiu ”Wicher” oddalił się z redy i wyszedł głębiej na zatokę.

Przed godz. 17.00 dowódca ”Wichra" kmdr por. Stefan de Walden, jako 
najstarszy oficer na redzie, zarządził na niszczycielu odprawę dowódców 
okrętów dla omówienia zamierzonej operacji postawienia zagrody minowej 
na Zatoce Gdańskiej, Do burty ”Wichra” podchodziły okręty celem przeka- 

19 zania dowódców, Odprawa skończyła się krótko przed godz, 17.00. Wtedy 
t.eż pojawiła się nad zespołem eskadra samolotów nurkujących typu Ju-87.

^Wilczyński, s. 68. 

18 Krassowski, s. 29.
19 Z relacji nie można wywnioskować, ile okrętów zacumowało przy nisz

czycielu. Jest pewne, że były wśród nich trałowce ”Czajka**i 
"Jaskółka”.

I
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Okręty w pośpiechu odbijały od "Wichra", sejmując miejsca w szyku. Gdy 
samoloty krążąc nad zespołem, przygotowywały się do ataku, okręty zdoła
ły już rozwinąć szybkość. "Gryf", trałowca oras obie kanonierki obrały 
kura na Jastarnię, podczas gdy "Wicher* ruszył w kierunku Helu. Szyk zes

połu idącegS n* północ, w głąb Zatoki Puckiej, był następujący? w przo® 
dziS» przed dziobem "Gryfa", z jego lewej burty zmjdowały się trałowce, 
stawiacz min w początkowej fazie bitwy zajmował mniej więcej środek ugru
powania, a kanonierki szły szykiem torowym w odległości około 1 Mim od la® 

20 wej burty "Gryfa".
21W tym czasie samoloty rozpoczęły atak. Nurkowały one kolejno, p© 

czym wracały na swojo miejsce w szyku. Każdy samolot wykonał 3 ataki, 
22 wrzucając za każdym razem 3-5 bomb różnego kalibru. Bomby zrzucane były 

* wysokości około 600 m. Wiele z nich nie Y/ybuchało, inne detonowały pod 
wodą, nie wyrządzając szkody. Były też bomby z czułymi zapalnikami, powo
dującymi wybuchy z chwilą zetknięcia się z powierzchnią wody. Lotnicy 

ostrzeliwali róv/nież cele z broni maszynowej przy podrywaniu samolotów 
23 do góry.

Nalot na stawiacza min "Gryf", którT^łównym celem ataku, nastąpił 

między godz, 17,00 a 17.30. Właściv/y atak trwał kilkanaście minut i miał 
24.

miejsc© między godz. 17.10 a 17.22. * W czasie nalotu "Gryf" rozwijał 
szybkość 21 węzłów, manewrują* w celu uniknięcia bomb. Okręt wkrótce 
zrównał Się s trałowcami, podczas gdy obie kanonierki pozostały w tyle. 

20 •ZochowskijS. 12 oras Ludwik Zaborski, Działania ka
nonierki "Komendant Piłsudski" w kampanii wrześniowej 1939 r» Gdynia 
1960, s. 4.

21 Opierając się na relacjach, trudno ustalić jaka faktycznie była ilość 
samolotów uczestniczących w nalocie. Podawane cyfry wskazują, że było 
ich najmniej 18, inne mówi*”, że około 20 lub nawet 30.
Florian S t e u k i ą w»i 0 z$ I. Moja służba w Polskiej Marynarce 
Wojennej z lat 1919»-1939 oraz na ORP "Wicher* w kampanii wrześniowe j o 
Gdynia 1960, s. 22| Borysiewicz, s. 99 oraz Ignacy K u c « - 
k o w s k i, Wspomnienia ze służby w Marynarce Wojennej 1924-1939. 
Gdynie 1961, s. 11,

22 K u c » k o w s k i, 6. 11. Wersja ta wydaje się mało prawdopodobna, 
jeżeli atak właściwy trwał*tylko kilkanaście minut. W tak krótkim 
czasie wszystkie samoloty nie zdążyłyby zrzucić bomb, a tymbardziej 
wykonać atak trzykrotnie.

29Kuc»kowski, s. 11 oraz Żochowski, s8 14. Zaprzecza 
temu I, Borysiewicz, s. 102.

24 Taki czas odnotował podobno elektryk z "żurawia" mat Józef 5 z o s - 
tak/Borjrsiswios, s. 99/.
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Zwiększała się również odległość między zespołem a "Wichrem”, który od-- .. 
25 * ’szedł w prawo do przodu na 2-3 Mm# Wszystkie okręty prowadziły ogią.$,.iW5 

do atakujących samolotów, lecz była to obrona bardzo chaotyczna# Pomija— 
jąc okoliczność, że uzbrojenie artyleryjskie większości ©krętów składało^ 
się ze sprzętu przestarzałego i nie przystosowanego do strzelania do ncw®s 
czesnych szybkich samolotów, każdy okręt manewrował i strzelał.według in
dywidualnego uznania dowódcy.2^ ■ aa:,,..: wafl

W czasie ataku jedna z bomb wybuchła z prawej burty "Gryfa", na wysok 
kości wytyku, w odległości zaledwie 15-20 m od burty0 Odłamki jej zranią ■' 
ły śmiertelnie dowódcę kmdr® ppor# Stefana Kwiatkowskiego, mata Karpowicza 
oraa mar. Szlęka# Ciężko ranny został I oficer broni podv/odnej poromar'#3 
Konrad Wachtel® Było jeszcze kilku innych rannych, wśńód nich-pporołuaM?* • 
Henryk Strenger, dowódca plutonu działek plot* Wybuch bomby spowodowali- < 
także uszkodzenie steru# Sytuację komplikował znajdujący się na okręci¥^ , 
niezwykła groźny ładunek w postaci kilkuset min, przeznaczoriych do wykd^;

27 nania operacji "Rurka"0

tej trudnej sytuacji starano

>■■<< hwrf « u> i'. • f,
XS

9^ -
:ię najpierw zapewnić dalsze dowodzę-

ni* okrętem, doraźni* usunąć powstałe uszkodzenia oraz przyjść z pomocą
rannymo Ciężko rannym por. Wachtlem 
Jagielskie On też usiłował udzielić 
Podtrzymując głowę rannego, pytał o 
jedynie niezrozumiały szepta Chwilę 
tem kpte Jagielski krzyknął do ucha 

28Panie Komandorze"#

zaopiekował się kptimar®piijGAdaiśMa 
pomocy kmdr ppor® Kwiatkowskiemu^*-  ̂

rozkazy, lecz w odpowiedzi’ usłyssął^. 
później dowódcą skonało Krótko 
umierającego? "Ku chwal* Ojczyzny,•-»

............ ■■■ Q li.^4

A,U i.

Tymczasem atak samolotów trwał Dowodzenie okrętem objął zastępća ś
dowódcy kpt®maro Wiktor Łomidze® Przy telegrafie maszynowym stanął por, * 
mar® Tadeusz Męczyński, zaś ppor# Strenger mimo ranienia, prowadził nl*=

■ ' ■ .■ ■ ' . ,. ■" :• ;■ ■ < Ja.? i
strudzenie ogień do samolotów z działek 40 mm® Podziwu godna była posta
wa marynarzy oraz ich wielki zapał® Gospodarz działu elektryczneg*

- ® ;■ r a ■■ *s '© ii gSw $8 lid ..- --dD d®
stobosm® Nyk zajął się usunięciem awarii steru, a grupa awaryjno-ratun® 
kowa z kptomar# Józefem Mostowikiem, ppor0mar0 Lechem Dandelskim ©raż-’ / 
bosmanem okrętowym choro«ar® Lapawą na czele przystąpiła d® usuwania raj 
- -------- ---------------------- ----- - ----------------- ;---—
25
26
27

Żo chowski, so 12e
Borysiewicz, s0 65°

, A « 5J* *|.X A ’ X ■/ A 

'ikr

Operacja ta polegać miała na postawieniu przez "Gryfa" i trałowe* tas 
grody minowej na Zatoce Gdańskiej, w pobliżu bazy Krtżgsmarine w ?iła< 
wie /dzisiaj? Bałtijsku/®

28 Kuczkowski, Se 14 x ©■
V ’ ’C.
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nych z pokładu i naprawiania mniejszych uszkodzeń® Nad rannymi opiekę 
roztoczył lekarz okrętowy por®reź®lek®dr Neuman® "Gryf" nie dochodząc 
do Jastarni, wykonał zwrot w kierunku Helu, krótko zaś po tym samoloty 

29 wyrzuciły ostatnie bomby®

Po skończonym nalocie na okręcie opuszczono do połowy banderę oraz 
znak dowódcy® W wyniku ataku "Gryf" doznał uszkodzeń niektórych mecha
nizmów oraz urządzeń® Oprócz awarii sterów i podnośników minowych, zer
wane zostały anteny, uszkodzone kompasy żyroskopowe i dalmierz, rozbi
te reflektory oraz wszystkie niemal radiostacje®

Wśród załogi panowało duże podniecenie® Obawiano się, że przed nas
taniem ciemności nieprzyjaciel ponowi atak®. Z niepokojem myślano zwłasz
cza o znajdującym się na okręcie ładunku min® Wobec awarii urządzeń 
uniemożliwiających okrętowi wzięcie udziału w zamierzonej operacji 
"Rurka", zdecydowano się miny wyrzucić za burtę® Nastąpiło to około 
godz® 17o00-18®00 w odległości 3-4 Mm na południe od cypla helskiego, 

30 przy czym miny wyrzucono w stanie zabezpieczonym® Jeszcze 3 godziny 
krążył "Gryf" pod Helem, zanim około 21 ®00 poprosił o wejście do portu 
wojennego dla oddania zabitych i rannych, uzupełnienia amunicji ora* 
naprawienia uszkodzeń® Podczas wchodzenia do portu załoga-przeżyła 
pierwszy nalot nocny® Trzy wodnosamoloty nadleciały na wyłączonych sil
nikach od strony Gdańska, zrzucając kilka bomb na Hel® "Gryf” nie otwo
rzył ognia, aby nie zdradzić swojej obecności® Po zacumowaniu oddano 
zabitych i rannych, a na okręt przybył nowy dowódca kmdr por® Stanisław 

31 
Hryniewiecki®

Przyjrzyjmy się,co działo się na innych okrętach zespołu® Wspomnia
no poprzednio, że dzięki rozwinięciu maksymalnej szybkości "Gryf* zrów
nał się z trałowcami® Tej okoliczności przypisać należy ciężkie szkody 
i krwawe straty , jakich w nalocie doznała "Mewa"® Okręt ten znajdował 
się najbliżej silnie atakowanego "Gryfa", w odległości 600-800 m od nie- 

32 go® Inny trałowiec, "Jaskółka" zygzakował wokół "Gryfa", ostrzellwu- 
jąc samoloty® Kilka bomb spadło w pobliżu okrętu, lecz wybuchając pod 
wodą nie wyrządziło szkódo Dowódca trałowca kpt®mar® Tadeusz Borysie- 

33 wicz uniknął trafień, manewrując na pełnej szybkości® Przykra awaria, 
mogąca mieć groźne następstwa, wydarzyła się "Czapli"® Na trałowcu ty® 

29 ̂ Żochowski, s® 13® 
30 Borysiewicz, s® 103® 
31 Kuczkowski, s® 16® 
32 Kuczkowski, s® 11® 
33 Borysiewicz, s® 102®
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zaklinował się ster® Młody i świeżo powołany z rezerwy elektryk nie po
trafił usunąć uszkodzenia, "Czapla" tymczasem zataczała koła na pełnej 

34 <■ •szybkości. Stosunkowo obronną ręką wyszły z nalotu kanonierki, które 

wskutek niewielkiej szybkości, pozostały w tyle za zespołem i dlatego 
mniej były narażone na ataki samolotów. "Komendant Piłsudski" miał kil
ka przebić od odłamków bomb w nadwodnej części. Również ogień broni ma
szynowej nie wyrządził szkód na okręcie.

Niszczyciel "Wicher* w chwili ataku podążał kursem na Hel. Był on 
również celem bombardowania® Spokojowi i dużemu opanowaniu dowódcy okrę, 
tu kmdr. por. de Waldena zawdzięczać można, że "Wicher* szczęśliwie 
uniknął padających w pobliżu bomb® Od ich podmuchu zniszczone zostały 
jedynie żiybjr iluminatorów pomostu nawigacyjnego, a odłamki w kilku 
miejscach poprzebijały burty® Na podkreślenie zasługuje ofiarność zało« 
gi. Marynarze z poświęceniem pomagali artylerzystcm, taśmując amunicję 

35 do broni maszynowej oraz podając pociski do CKM-ów typu *Vickers*o

Groźniejsze były uszkodzenia i straty na "Mewie"® P© nalocie okręt 
ten znajdując się niedaleko "Wichra", prosił go © wzięcie na hol. Ze 
względu na własne bezpieczeństwo prośbie tej odmówione® Trałowiec z 
trudem wszedł do portu w Helu. Tam na nabrzeżu złożone ciała zabitych® 
Pokład okrętu spływał krwią. Łódź ratunkowa posiekana była pociskami, 
a pomost bojowy zdemolowany. Rozbite były przyrządy celownicze działa 

36 dziobowego.

Mało znany epizod zasługuje tutaj na odnotowanie® W cżasie bitwy 
znajdował się pod Helem polski jacht pełnomorski, powracający do Gdyni 
z zagranicznego rejsu. Załoga jego nic nie wiedziała o wybuchu wojny 
i ni® ukrywała swego oburzenia z powodu ostrych strzelań okrętów na 
uczęszczanym szlaku żeglownym. Z trudem udało się ją przekonać, że woj
na wybuchła naprawdę i nakłonić do wejścia do najbliższego portu® Około 
godz. 23.00 jacht zawinął do Jastarni. Okazało się, że należał on do 
akademickiego klubu morskiego i że jego załoga składała się ze studen
tek z Lwowa. Jacht wracał z rejsu do Szwecji® Kapitan ©trzymał zezwo
lenie na wyjście do Gdyni i nazajutrz o 4®00 rano jacht opuścił Jas-

_______ _____________
34 Na "Czapli" i "Żurawiu" stery i instalacje przekaźnikowe wykonane 

były w kraju na licencji szwajcarskiej firmy Brown Boveri® Urządze
nia te do końca kampanii działały niepewnie /Borysiewicz, 

35 Se 39/e
'Krassowski, s. 27/28 oraz Stankiewicz, I9s® 23® 

36 Krassowski, s, 30®
37Borysiewicz, s. 99/100 i W i 1 c z y ń • k i, s® 55.



Zastanawiając się nad. oceną pierwszej w dziejach drugiej wojny świa

towej bitwy powietrzno-morskiej, jedno wydaje się nie ulegać y/ątpliwości, 
to mianowicie, że pojawienie się eskadry bombowców było dla floty pols

kiej zaskoczeniem. Potwierdzają to wszyscy autorzy relacji® Niektórzy z 
nich formułują własne, interesujące uwagi o przebiegu bitwy i dają jej 
ocenę®

Zaskoczenie operacyjne, a także psychiczne, jakie osiągnął nieprzy
jaciel, wynikało częściowo z braku zarówno podczas wojny, jak jesżcfee A' 
przed wojną, jakiegokolwiek systemu powiadamiania w marynarce wojennej® 
W rzeczywistości poszczególne okręty czy zespoły nie znały sytuacji na 
morzu i w powietrzu. Pojawienie się samolotów nieprzyjacielskich niemal 
zawsze było zaskoczeniem, zaś alarm przeciwlotniczy zarządzać można było 

38 dopiero po wykryciu samolotów przez obserwację wzrokową® Z drugiej stro- A 
ny nie ćwiczono nigdy przed wojną obrony przeciwlotniczej ani w zespołach 
floty, ani we flocie jako całości® Nie przewidziano na taki wypadek ani 
scentralizowanagodowodzenia , ani łączności, ani też nie ustalono i. nie 
opanowano zasad obrony. Brak było także indywidualnego, a przede wszyst
kim zespołowego przeszkolenia pod tym względem® Według To Borysiewicza, A 
nie przewidziano konieczności obrony "Gryfa" przed atakiem lotniczym®Jego 
zdaniem, tłumaczy to częściowo załamanie się dowództwa okrętu po pierw- 

39 szej fazie ataku® "Gryf" czuł się osamotniony w walce, nie mogąc liczyć 
na skuteczne wsparcie ze strony innych okrętów®

• Były także inne przyczyny, które spowodowały niepomyślny dla okrętów 
polskich wynik bitwy® Brak osiągnięć w walce z lotnictwem, nieprzyjaciels
kim /nie zestrzelono ani jednego samolotu/ wynikał w dużym stopniu z nie
przystosowania broni przeciwlotniczej do atrzelań do saybkleh samol.otóvz, 
atakujących z lotu nurkowego® Również na ten temat wypowiadają się rela- 

cjan&i®

Na trałowcach "Mewa", "Czajka", "Jaskółka" i "Rybitwa" znajdowały się 
działa francuskie kal, 75 mm, pochodzące z demobilu® Wprawdzie były one 
przystosowane do strzelań plot, w praktyce jednak okazały się nieprzydat
ne wskutek małej szybkości początkowej pocisku oraz nie przystosowania 
przyrządów celowniczych do szybkości nowoczesnych samolotów® Mała sprawność 
U .w aw «K> aa «■» •— om •* ma <aw —• ■» <•** —• —* —"

38 J Zaborski, s® 6® 

39Borysiewica, s® 93® Przemawia za tym zdjęcie kpt® Łomldze

ze stanowiska dowódcy, natychmiast po wejściu ©krętu do portu w Helu.®
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tych dział wyszła na jaw podczas nalotu na port w Oksywiu w pierwszym dniu | 
wojny. Artylerzyści “Jaskółki” skarżyli się wtedy, że nie nadążają śledzić.

40 działem za samolotami o ' Jeszcze gorzej wyposażone były dwa pozostałe tra-’> 
łowcę, “Żuraw” i “Czapla", które posiadały zwykła działa lądowe kal. 75 mm, • 
pochodzące z pierwszej wojny światowej i nie mogące strzelać do celów po- ■ 
wietrznych© Wprawdzie mankament ten miały zrekompensować NKM-y kal© 20 mm, I 

lecz zostały one dopiero niedawno na okrętach tych zmontowane, a świażóo 
przydzielone załogi, w większości składające się z rezerwistów, nie były’ | 
dostatecznie wyszkolone w ich obsłudze© Pozostałe trałowce, tzn© cztery 
pierwsze jednostki z serii, uzbrojone były w CKM-y typu "Maxim“, broń cał- | 

kowicie przestarzałą i zwykle zacinającą się po kilku lub kilkunastu strza
łach. Ponadto brak było amunicji przeciwpancernej do CKM-ów i NKM-ów© W , | 

czasie bitwy, szef grupy artylerii na kanonierce “Generał Haller8’, bosm. ■ ; 
Zębaty, płakał z bezsilnej złości, widząc jak jego bardzo celne pociski 
ześlizgują się z opancerzonych kadłubów samolotów©4" Podobnie amunicja do.'i 

działek typu “Bofors" miała bardzo czułe zapalniki i dlatego była mało sku-:,e?. 
teczna przeciw wzmocnionym kadłubom hitlerowskich samolotów©

Nasuwa się pytanie, kto zadecydował o kursie zespołu na Hel? okrętów 
minujących trasą okrężną pod Jastarnią, zaś "Wibhra" trasą najkrótszą© 
Przypuszczać można, że rozdzielenie zespołu minującego i “Wichra" postano-1 
wionę zostało podczas popołudniowej odprawy na niszczycielu, poświęconej 
omówieniu operacji "Rurka"© Nie jest wykluczone, że ustalono wówczas tak- 1 

że kursy zespołu i niszczyciela. Wolno jednak przypuszczać, .że przedsię
wzięcia te opracowane zostały dużo wcześniej, mianowicie jeszcze przed wy- J 
buchem wojny© Przejście zespołu na Hel stanowiło pierwszy etap realizacji. 
planu "Rurka", istnieją więc podstawy do twierdzenia, że dokładne kursy 
zespołu - i to już od jego wyjścia na operację z redy gdyńskiej, przewi- J 

dziane były w tym planie. Trzeba w takim razie zapytać,czym kierowano się ■ 
określając zróżnicowane kursy, inny dla zespołu minującego, inny dla “WichraffiH 

Z pewnością uwzględniano możliwość zaatakowania zespołu przez lotnictwo, | 
skoro zdecydowano się na jego rozproszenie© Skierowanie “Gryfa" i mniej
szych jednostek kursem na Jastarnię mogło być uzasadnione dążeniem do 
wzmocnienia obrony przeciwlotniczej zespołu. W miejscowości Bór znajdowa
ły się bowiem stanowiska 23 baterii 2 Morskiego Dywizjonu Artylerii Plot i 
/2 armaty 75 mm/. Bateria mogła więc, po znalezieniu się okrętów w zaśięgu |i 

40 Borysiewicz, s© 101/102© 
41 •Z o c h o ws k i, s© 13.

/
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skutecznego rażenia samolotów, wesprzeć własnym ogniem atakowane jed
nostki, a tym samym zwiększyć ich obronę przeciwlotniczą. Podobnie 
"Wicher”, podążając w kierunku Helu, musiał znaleźć się pod przykry
ciem dwóch innych baterii plot rozmieszczonych na półwyspie /21 bate
rii w okolicy latanii morskiej, 22 baterii w rejonie portu wojennego/. 
Jeżeli rozumowanie to jest słuszne, należy pozytywnie ocenić decyzję 
rozproszenia zespołu dla zwiększenia jego obrony przeciw nalotom i 

42 włączenie do tej obrony artylerii plot na lądzie.

Po bitwie trałowce z wyjątkiem uszkodzonej "Mewy”, krążyły pod 
Helem, a nazajutrz otrzymały rozkaz przejścia do Jastarni. Kanonierki 
patrolowały wieczorem na zatoce rejon od portu handlowego Hel do Jas
tarni, poczem na noc zakotwiczyły między Jastarnią a Juratą, ”Wicher" 
natomiast, nie wiedząc o odwołaniu operacji ”Rurka”, wyszedł w nocy 
samotnie pod Piławę. Okręt powrócił z dozoru krótko po północy, a po 
wejściu nad ranem do portu wojennego w Helu, przekształcony został na 
baterię obrony plot portu. To samo zadanie spełniały od 2 września 
obie kanonierki w porcie handlowym. Na okrętach wygaszono kotły i zdję
to z nich NKM-y, ustawiając je na lądzie.

3 WRZEŚNIA W PORCIE W HELU

Po całonocnych nalotach nękających z 2 na 3 września, załogi okrę
tów polskich dopiero nad ranem mogły udać się na odpoczynek. Z ”Gryfa" 
zeszła na ląd większość załogi, aby w rowach przeciwlotniczych wypo
cząć po nieprzespanej nocy. Na okręcie pozostała zaledwie jedna wachta 
pogotowia przeciwlotniczego oraz część obsady dział głównego kalibru. 
Spośród oficerów byli tego dnia rano na okręcie; kmdr ppor. Ignacy 
Kuczkowski /I oficer mechanik/, kpt. Jagielski /oficer dyżurny/, por. 
mar, Eugeniusz Hulanicki /II oficer mechanik/ oraz ppor.mar. Zbigniew 
JagAsiewięz /oficer artylerii/.

Około godz. 6.50 wykryto dwa niszczyciele niemieckie, idące z Piła
wy kursem na Gdańsk, Odległość wynosiła 21 tys. m. Postanowiono nie 
interweniować ze względu na zbyt dużą odległość dla dział stawiacza 
min /kal, 120 mm/, 0 godz, 6.55 niszczyciele wykonały zwrot w kierun- 

42 z posiadanych relacji nie wynika, czy baterie na półwyspie strzelały 
do samolotów w czasie bitwy. Prawdopodobnie nie uczestniczyły one w" 
walce, gdyż nalot skończył się, zanim okręty zdołały przybliżyć się 
do rejonu skuteczności ich ognia.



ku Helu, Odległość zmniejszyła się do 19,5 tys, nu Zarządzono alarm bo
jowy, powiadomiono dowódcę# który w tym czasie znajdował się na lądzie. 
0 godzo 7.00 niszczyciele ponownie zmieniły kurs# idąc teraz szykiem to
rowym w kierunku Piławy. Odległość wynosiła 18,5 tys. m. W tym też mo
mencie spadłjypociski pierwszej salwy, układając się w równej linii mię
dzy portem wojennym i handlowym, w odległości 400 m od "Gryfa”. Pociski 
następnej salwy przeniosły ponad portem, wybuchając częściowo na lądzie# 
częściowo w wodzie. Chwilę potem ”Gryf" oddał pierwszą salwę ze wszyst
kich sześciu luf.

Po niedługiej chwili wybuchły pociski trzeciej salwy niemieckiej, 
która była celna. Pociski rozerwały się na terenie portu. Jeden z nich 
zdemolował budkę bosmana portu# drugi trafił w dziób trałowca "Mewa", 
trzeci przebił betonową balustradę nabrzeża, czwarty upadł w pobliżu 

43 burty "Wichra", na wysokości drugiej wyrzutni torpedowej. Na "Gryfie” 
zabity został telefonista mar. Górski. Po wstrzelaniu się w cel nie
przyjaciel przeszedł na ogień ciągły. Czwarta salwa trafiła "Gryfa”? po
cisk upadł na pokład na śródokręciu po lewej burcie i przedostał się do 
kabiny chor. Łapawy. Odłamki zdemolowały nadbudówkę, w której znajdowała 

44 się kuchnia i kancelaria. Szczęśliwie nie było tam nikogo.

W tym czasie do walki włączył się także "Wicher", Oba polskie okręty 
prawdopodobnie od razu uzyskały nakrycie# przechodząc szybko na ogień 
ciągły. Równocześnie kolejna salwa niszczycieli niemieckich trafiła sto
jący obok "Gryfa" zatopiony dok pływający. Z dużą ofiarnością walczyła 
załoga "Wichra". Marynarze nie mający przydziału w alarmie bojowym w 
porcie, podawali pociski do dział. Tak szybko prowadzonego ognia nie 

# 45osiągał okręt ten na żadnych ćwiczeniach w czasie pokoju.

Oba polskie okręty strzelały bardzo celnie. Na jednym z niszczycie- 
4611 hitlerowskich wybuchł pożar, drugi szybko się oddalił, kładąc za

słonę dymną, za którą wkrótce skryły się oba okręty. Zmniejszyła się też
SB SB SB SB BO MSB ■sbSbbsbbb«»msbsbbbmbbwbsbb»bwbbsbsbsb«u,m«,b»

43 Krassowski# s. 36/37,

44 Kuczkowski, s, 21. Według innej wersji pocisk przebił po
sadzkę w kuchni oficerskiej i wybuchł w pomieszczeniu podchorążych 
/Żochowski, s. 18/.

45 Krassowski# s. 37,
46 Był nim "Leberecht Maass", okręt flagowy dowódcy zespołu kontradmira

ła Lutjensa. Bezpośrednio po wojnie utrzymywano, że okręt ten zato
nął w wyniku doznanych trafień, W świetle późniejszych ustaleń wydaje 
się to wątpliwe, choć sprawa wywołuje nadal kontrowersje.
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celność ich salw. W większości pociski przenosiły teraz ponad portem, 
wybuchając w lesie. Zginął od nich ppor. Eandelski, bosmanmat Marzec 

oraz kilku marynarzy. Jeszcze jeden pocisk trafił "Gryfa", lecz bój 
, 47

kończył się, a po 7 minutach ogień ustał.

Bezpośrednio po zakończonej walce przybył na "Y/ichra" kmdr por. 
Hryniewiecki, proponując dowódcy niszczyciela wyjście okrętem z portu, 
aby dobić przeciwnika. Niestety, sugestia okazała się niewykonalna, 
gdyż "Wicher" miał wygaszone dwa kotły, a trzeci dawał tylko tyle pary, 
aby można było uruchomić prądnice, niezbędne do funkcjonowania prze
kaźników dział i centrali artyleryjskiej. W tym czasie okręt nie posia
dał już torped, których głowice wraz z bombami głębinowymi wyładowano 

48 poprzedniego dnia.

Nastrój po zwycięskim boju był bardzo dobry. Przyczyniła się do te
go również wiadomość o przystąpieniu do wojny w tym dniu Anglii i Fran
cji.

Niepowodzenie, jakiego doznał nieprzyjaciel, przekonało go, że oba 
największe polskie okręty, aczkolwiek unieruchomione w porcie, zdolne 
są do prowadzenia skutecznego ognia. Artyleria "Gryfa" i Wichra" wydat
nie wzmacniała si^ę ognia baterii lądowych, stwarzając dużą groźbę dla 
hitlerowskich sił lekkich, jak trałowce i niszczyciele. Nic więc dziwne
go, że zaledwie 2 godziny później nastąpił atak lotniczy na "Gryfa". 
Samoloty atakowały okręt bombami i ostrzeliwały go z broni maszynowej. 
Jedna z bomb trafiła w przednią część okrętu, wywołując pożar. Padli 
śmiertelnie rażeni st.mar. Kujawski i stomar. Bacior. Było także kilku 
rannych. Unieruchomione zostały działka plot. 40 mm, zdekompletowane 
obsady CKM-ów. Usiłowano gasić pożar, lecz gdy zawiodły pompy, zdecydo
wano się zatopić komory amunicyjne, wydając równocześnie załodze polece- 

49 nie opuszczenia okrętu.

Stankiewicz, I. s. 24 i Ż o c h o w s k i, s. 19. 
W początkowej fazie boju do okrętów niemieckich strzelało także 
działo 75 mm należące do baterii przeciwdesantowej, dowodzonej prze* 
bosmana Ficka. Stanowisko armaty znajdowało się na drewnianym pomoście 
portu handlowego. Ze względu na dużą odległość po pewnym czasie za
przestano ognia. Pod koniec walki w pojedynku uczestniczyła również 
bateria cyplowa im. Heliodora Laskowskiego /4 działa kal. 152,4 mm/. 

48 Krassowsk i,s,32 i 37.

49 Kuczkowski, s. 21.
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Około godz. 14.00 rozpoczął się drugi w tym dniu nalot na port wojen
ny. Samoloty nadlatywały z kierunku Gdańska wzdłuż Kępy. Oksywskiej . Ostrze 
liwane przez znajdującą się tam artylerię plot, podchodziły łukiem do 
półwyspu i od miejscowości Bór leciały kursem na Hel. Tam dostawały się 
w ogień 22 baterii plot. Niektóre samoloty nie mogąc sforsować zapory, 

50 zrzucały bomby do wody, po czym zawracały. Ostatecznie jednak,w rezul
tacie bezbłędnie wykonanąptaktycznie manewru mylącego, udało się wodno-.

51 samolotom trafić i zatopić "Wichra". Pierwsza bomba spadła między dru
gim działem i pomostem, następne wybuchły w pobliżu burty, niszcząc po
szycie, Okręt zaczął tonąć, powoli przechylając się na prawą burtę. 
Obsługa maszyn z godnym podziwu spokojem kolejno odstawiała mechanizmy 
i kocioł, zupełnie jakby to było podczas normalnych zajęć. Ostatni z ob« 

52 sługi kotłowni wyszedł, gdy woda wdzierała się już lukiem do wnętrza. 
Hamaki, które zawieszono na relingach niszczyciela dla ochrony przed od- 
łamktmi, unosiły się teraz na wodzie. Lotnicy hitlerowscy sądząc, że są 
to pływający rozbitkowie, strzelali do nich z karabinów maszynowych. Po 
zatopieniu okrętu ocalała załoga zebrała się w lesie. Ciężko rannych od
wieziono do szpitala, lżej ranni po założeniu opatrunków, o własnych si
łach udali się do izby przyjęć w Helu, pozostali skierowani zostali do 

53 Juraty.

Trzeci atak lotnictwa skoncentrowany został na kanonierkach. 2 wrześ
nia okręty te otrzymały polecenie wejścia do portu handlowego w Helu, 
wygaszenia kotłów i zdjęcia NKM-ów. Na okrętach pozostała jedynie służ
ba sygnałowo-awaryjna oraz obsługa CKM-ów, zmieniająca się co 4 godziny. 
Podczas nalotu służbę dyżurną na obu okrętach pełniła grupa z kanonierki 
"Komendant Piłsudski" pod dowództwem pchor. Zaborskiego. Reszta załogi 
zeszła na ląd. Atak nastąpił około godz. 16.00. Jedna z bomb trafiła w 
burtę kanonierki "Generał Haller" od strony nabrzeża. Okręt zatonął, 
przechylając się na zewnątrz. Jego lewa burta i część pokładu wystawały 
ponad wodę. Służba dyżurna ocalała. Marynarze usiłowali przedostać się 
na ląd, jednak wobec przerwania mola przez bombę musieli przeprawiać się 
na łodziach lub wpław pod ogniem karabinów maszynowych. Szczęśliwie

54 nikt nie doznał poważniejszych obrażeń.

50 w i 1 c z y ń s k i, s. 57.
51 Borysiewicz , s. t97.
52 s t a n k i e w i c z, I. s. 25. 
^Krassowski, s. 38/39. 

54 Ż o c h o w s k i, s. 15/16 i 19/20.
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Bomby nie wyrządziły żadnej szkody kanonierce "Komendant Piłsudski". 
W ataku ucierpiała natomiast dowodzona przez bosm. Ficka bateria dział 
75 mm, umieszczona na molo. Siłą wybuchu obsada armat wyrzucona została 

, , 55
do wody. Baterię później odbudowano, ustawiając na lądzie.

Ponowny, czwarty w dniu 3 września nalot nastąpił około godz. 18.30. 
Wodnosamoloty raz jeszcze zaatakowały "Gryfa", Bomby trafiły stojący 
obok okrętu zatopiony dok pływający. Wyrzucone siłą eksplozji żelazne bel
ki wylatywały w powietrze. Od wybuchu następnych bomb zapaliły się zbior
niki paliwowe "Gryfa". Pożar trawił okręt przez całą noc. Słup ognia i 
dymu widoczny był w Jastarni. 0 gaszeniu nie mogło być mowy, na okręcie 
bowiem na skutek gorąca wybuchała amunicja do działek "Boforsa". Reszta 
załogi zeszła na ląd, zajmując wyznaczone pozycje i zmieniając się wach
tami. Wolna wachta gasiła w nocy pożar odcinka lasu spowodowany bombardow 

56 waniem.

Zapoczątkowany pięknym sukcesem artylerzystów polskich dzień 3 wrześ
nia na Helu zakończył się zagładą polskiej floty nawodnej. Zatopienie 
dwóch największych jednostek przekreśliło możliwość wykorzystania tych 
okrętów jako wzmocnienia artylerii lądowej. Wprawdzie z okrętów zdjęto 
później część uzbrojenia, ustawiając je na lądzie, nie zmienia to jed
nak w niczym faktu, że w dniu tym polska flota nawodna praktycznie prze
stała istnieć. Dwukrotny wypad trałowców w połowie września pod Kępę 
Oksywską i postawienie zagrody minowej byłe bez wątpienia śmiałym wyczy
nem załóg tych okrętów, ale stanowiło jedynie epizod w ogólnej sytuacji 
wojennej na półwyspie i na rozwój jej nie mogło mieć większego wpływu.

OBRONA PRZEĆIWDESANTOWA

Jednym z elementów obrony Półwyspu Helskiego były baterie obrony 
przeciwdesantowej. W chwili wybuchu wojny istniało kilka takich baterii, 
z których dwie rozlokowano w okolicy Jastarni. Stanowiska 41 baterii, 
składającej się z 2 dział kal. 75 mm, znajdowały się na zachód od portu 
w Jastarni, na łące nad zatoką. Sąsiadowały one z plutonem NKM-ów 
2 MDAPL /Morskiego Dywizjonu Artylerii Plot/, od którego dzieliła je 
odległość 100-150 m. Bateria otoczona była potykaczami z drutu kolczas
tego. Dowódcą baterii był do dnia 30 sierpnia bosman Nitka, po ogłosze-

"Wilczyński, s. 58.
56 Kuczkowski, s. 23.
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mu powszechnej mobilizacji stanowisko to objął porucznik rezerwy.
42 bateria, składająca się również z 2 dział kal. 75 mm, zajmowała sta
nowiska od strony pełnego morza i znajdowała się w miejscowości Bór, na 

wschód od Jastarni.

Do obrony przeciwdesantowej rejonu Jastarni mógł być również wyko
rzystany pluton NKM-ów, dowodzony przez st. bosmana Ludwika Wilczyńskie
go. Pluton wchodził w skład 2 MDAPL. 3 NKM-y /kal0 13,2 mm/ z 19 ludźmi 
obsługi rozlokowano na torfiastej łące nad zatoką, w odległości 600-800 m 
na płnrzach. od portu Jastarnia. Zadaniem plutonu była obrona plot portu 
i trzech kryp minowych, zakotwiczonych na płd.-wsch. skraju Jamy Kuźnic- 

58 kiej, w odległości 600-800 m od stanowisk plutonu i 41 baterii.

Według organizacji pokojowej pluton wyposażony był w 9 NKM-ów.
Z chwilą ogłoszenia powszechnej mobilizacji 6 NKM-ów oddano do dyspozy
cji dowódcy baonu KOP, rozdzielając je w sposób następujący? 3 NKM-y z 10 
ludźmi obsługi przydzielono dowódcy 10 kompanii KOP, która obsadzała re
jon skrzyżowania szosy z torem kolejowym między Jastarnią i Kuźnicą 
/tam też znajdowało się kilka działek 47 mm na podstawach morskich, któ-» 
re zamierzano wykorzystać jako artylerię ppanc./, dalsze 3 NKM-y, rów
nież z obsługą 10 ludzi, oddano do dyspozycji dowódcy 11 kompanii KOP. 
Zajmowała ona pozycje na plaży w Jastarni od strony pełnego morza, a do
wództwo kompanii mieściło się w budynku szkoły w Borze. Dobrze zorgani
zowana i silna obrona przeciwdesantowa rejonu Jastarni wskazywała, że 
tam właśnie oczekiwano prawdopodobnego lądowania nieprzyjaciela, i to 

, 59
zarowno z morza jak i z powietrza.

Na poczynania, mające na celu rozbudowę systemu obrony przed desan
tem hitlerowskim, większą uwagę zwrócono po 3 września, to jest po za
topieniu przez nieprzyjaciela gros polskiej floty nawodnej. Strata okrę
tów oznaczała poważne osłabienie siły własnej artylerii. W systemie 
obrony półwyspu powstała luka, szczególnie groźna w rejonie bazy mors
kiej., z drugiej strony pilnym zadaniem było właściwe wykorzystanie za- 

57 Był nim inwalida, o jednym oku. Nazwiska jego nie udało się dotych
czas ustalić.

58 Z kryp tych pobierał miny "Gryf" oraz trałowce. 
59 

- Wilczyński, s. 48/49 .
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łóg zatopionych okrętów. Ludzi tych można było bądź przydzielić do jed
nostek już istniejących, bądź też utworzyć z nich nowe pododdziały. 
Dowództwo Obrony Wybrzeża postanowiło większą część załóg przydzielić 
do reorganizowanej i rozbudowywanej obrony przeciwdesantowej. Rozkaz 
w tej sprawie ukazał się już 4 września.

Stosunkowo nieduża ilość marynarzy zasiliła istniejące już jednost
ki.Większość załóg zatopionych okrętów przydzielono do oddziałów 
obrony przeciwdesantowej. Marynarze z grupy kanonierek otrzymali do 
obrony odcinek od portu wojennego do baterii cyplowej im. Laskowskiego. 
Do tego czasu rejon ten nie był broniony, 'Wzdłuż całego odcinka wybudo
wano rowy ciągłe, które w ważniejszych punktach połączono z gniazdami 
broni maszynowej.^ Na pozycjach ustawiono również dwa działa 75 mm z 

■» 62
kanonierek. Niektóre punkty obrony wzmocniono dodatkowo prowizorycz
nym systemem przeszkód inżynieryjnych, ustawianych na plaży i w wodzie. 
Prace nad przygotowaniem odcinka do obrony nastręczały wiele trudności. 
Piaszczysty teren powodował obsuwanie się rowów, brak zaś było odpo
wiedniego materiału do ich szalowania oraz do właściwego wykonania 
przeszkód inżynieryjnych. Dowódcą odcinka był początkowo kpt.mar. Sta
nisław Mieszkowski, a po kilku dniach zastąpił-go kpt.mar. Eugeniusz 

63 Ceceniowski* 

60
Np.część załogi "Gryfa" rozdzielono do baterii artylerii nadbrzeż
nej, zaś marynarze z kanonierek uzupełnili straty w stałej załodze 
Helu. Różni fachowcy znaleźli specjalne zatrudnienie. Tak np, kmdr 
ppor. Kuczkowski, I oficer mechanik na "Gryfie", mianowany został 
komendantem wojennym kolei i kolejek dowożących amunicję ze schro
nów na pozycje, chor. Stankiewicz z załogi maszynowej "Wichra" 
otrzymał przydział do drużyny kmdr.por.inż. Romana Somnickiego, 
której zadaniem było utrzymanie w dobrym stanie drogi Hel-Jurata, 
/Żochowski, s. 22;Kuczkowski, s. 23 i Florian 
Stankiewicz, II. Działania bojowe na półwyspie helskim 
we wrześniu i październiku 1939 r., pobyt w obozie jenieckim i po
byt w Anglii do powrotu do kraju w 1947 r.. Gdynia 1960, s. 2/. 
Były to zdjęte z okrętów CKM-y. 

62 Działa te prawdopodobnie kilka dni później przeniesiono do rejonu 
Jastarni, tworząc z nich i dwóch innych armat 25 baterię plot 
/dowódca: ppor.rez, Jerzy Dreszer/. Stanowiska baterii znajdowały 
się na łące, na płn.-zach. od portu /Wilczyński, s. 58/. 

63
Od kpt. Mieszkowskiego bosm.podch. Stanisław Żochowski otrzymał 
zadanie zorganizowania obrony odcinka długości około 100 m, między 
portem handlowym i wojennym. Obsadę odcinka stanowiło około 10 ma
rynarzy i podoficerów z "Generała Hallera" uzbrojonych w 1 CKM i 
kilka karabinów. Stanowisko dla CKM-u wybrano za węgłem jednopię
trowego domu w pobliżu cmentarza, przy wylocie uliczki na plażę. 
/Żochowski, s. 22/23/.
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Marynarze odcinka skoszarowani byli w opuszczonych przez mieszkańców 
domach osiedla. Służbę pełnili na trzy zmiany. Okazało się jednak, że 
tylko nieliczni z nich mieli broń. 6 września zapadła więc decyzja od
komenderowania wszystkich nie uzbrojonych do dyspozycji Dowódcy Obrony
Wybrzeża w celu uzupełnienia uzbrojenia i przydzielenia nowych zadań. /* 4
Na stanowiskach pozostać miały jedynie obsługi CKM-ów. Grupa marynarzy 
bez broni pod dowództwem podch. Żochowskiego udała się w nocy z 6 na 7 
września koleją do Juraty. Maszynista kilkakrotnie zatrzymywał pociąg, 
szukając w lesie schronienia przed samolotami. Nad ranem dojechano do 
celu podróży. Oddział otrzymał broń, trochę amunicji i przemianowany 
został na Pluton Ochrony Dowództwa Ploty. Wkrótce decyzję zmieniono i 
odesłano go do dyspozycji dowódcy baonu KOP mjr. Wiśniewskiego. Jego 
zastępca kpt. Braniecki skierował pododdział do dowództwa 2 MDAPL, gdzie 
powierzono mu odcinek obrony przeciwdesantowej nad zatoką, między schro- 

65nami Dowództwa Ploty a tzw. baterią grecką. Pluton zajął stanowiska w 
nocy z 7 na 8 września. Wytyczono i wykopano stanowiska, rowy łączni- 
kowe oraz prowizoryczne schrony ziemne na 2-3 ludzi każdy. Pluton pod- 
porządkowano pod każdym względem dowódcy 2 MDAPL. Dowódcą plutonu mia
nowano por. Hulanickiego, II oficera mechanika z "Gryfa”. Szefem został 
bosman okrętowy z "Generała Hallera", st. bosman Pałka, podoficerem gos
podarczym bosmanmat Domagała, podoficerem broni st.mar.rez. Warżo. Inni 
podoficerowie zostali drużynowymi. Uzbrojenie plutonu składało się po
czątkowo z karabinów i granatów ręcznych /w większości obronnych/, póź
niej dopiero uzyskano 2 karabiny maszynowe, które wymontowano ze znisz- \ 
czonych wodnosamolotów. Brakujące podstawy dorobiono we własnym zakre
sie. Do obu karabinów udało się także zdobyć zapas amunicji przeciwpan-

. 66 O|cernej.

W celu w zmocnienia obrony przeciwdesantowej, 12 września zdjęto z 
67"Gryfa" 2 działa 120 mm. Działa ustawiono od strony morza, między 

________________---- ______----
64 Po rozwiązaniu w dniu 10 września Flotylli Straży Granicznej, odci

nek ten został wzmocniony plutonem marynarzy z 3 CKM-ami, zdjętymi z 
motorówek patrolowych /Ludwik Teichert, Moje wspomnienia ze 
służby w Flotylli Straży Granicznej na Helu w latach 1934-1939. 
Gdynia 1960, s. 11/.

65 Bateria składała się z 2 dział kal. 105 mm. Dowodził nią por. 
Wojciech Wnorowski,

66 
Żochowski, s. 23-26.

67 Podczas wykonywania tej pracy nastąpiło odpalenie nie rozładowanego 
działa, przy czym śmierć poniósł 1 marynarz, a 3 zostało rannych.
/K u c z k o w g k 1, s, 23/. |(
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Juratą a Helem, gdzie znajdowały się częściowo przygotowane fundamenty 
68pod projektowaną przed wojną baterię kal. 305 mm.

Załoga "Wichra", po zatopieniu okrętu skierowana została 
gdzie marynarzy rozlokowano w domkach campingowych, po dwóch 
w każdym. Wielu z nich posiadało jedynie drelichy, brak było

do Juraty, 
lub trzech 
też cie-

płego ubrania i kocy, Niektórzy byli nawet boso. Braki te uzupełniono 
nazajutrz po przyjściu do Juraty. Wydano także suchy prowiant, ustalo
no pełnienie służb i wart, od strony zatoki wystawiono posterunki ob
serwacyjne. Przystąpiono również do kopania rowów przeciwlotniczych. 
Zorganizowano kuchnię, która wydawała gorące posiłki. Wobec braku od
powiedniej ilości naczyń i sprzętu, spożywana je kolejno, na zmianę. 
Taki tryb życia będący właściwie odpoczynkiem, trwał 2 lub 3 dni, po 

, , 69czym rozdzielono marynarzy do rożnych pododdziałów lądowych.

15 września po ataku powietrznym na port w Jastarni, ocalałe tra
łowce "Rybitwa", "Czajka" i "Żuraw" przeszły na Hel, pozostawiając 

uzbrojenie obronie lądowej. Wtedy też rozwiązano dywizjon minowców 
/trałowców/, a załogi okrętów wcielono do obrony lądowej Helu i Jas
tarni. Załoga "Jaskółki" objęła obronę przeciwdesantową południowego 
odcinka Jastarni, mając po swojej prawej stronie jako sąsiada załogę 
"Czajki", podczas gdy odcinek południowo-wschodni obsadzili marynarze 

70 z "Rybitwy”,'

68 Z o c h o w s k i, s. 21

69

70

Trzech podoficerów z- "Wichra", mianowicie bosmanmata Piszczka, 
mata Krassowskiego i mata Marczewskiego przydzielono cb 9 kompanii 
KOP. Byli oni tam jedynymi podoficerami zawodowymi, gdyż korpus 
podoficerski składał się wyłącznie z rezerwistów, podobnie zresz
tą jak cały skład osobowy kompanii. Dowódcami plutonów także byli 
oficerowie rezerwy, zawodowym oficerem był jedynie dowódca kompa
nii, Początkowym miejscem postoju kompanii był odcinek lasu między 
Jastarnią a Juratą. W lesie wykopano schrony ziemne, a od strony 
zatoki i morza wystawiono dwa posterunki obserwacyjne, w sile dru
żyny każdy. Uzbrojenie kompanii składało się z 4 CKM-ów wzoru 
"Maxim" oraz 10 granatników. Oficerowie posiadali pistolety wzoru 
"Vis", żołnierze wyposażeni byli w karabiny "Mausera". Zapasy amu
nicji do broni ręcznej jak również granatów ręcznych były wystar
czające., Gorzej przedstawiała się sprawa z wyżywieniem, które przy
wożono z Helu. W tvm czasie kompanie zajęte były głównie szkole
niem rezerwistów. Ćwiczono strzelanie z granatników oraz rzucanie 
granatów, zarówno zaczepnych jak i obronnych. /Krassowski, 
s® 40-43/c

Borysiewicz, s. 110. W pierwszej połowie września tra
łowce wykorzystywane były jako obrona plot portu w Jastarni. Na noc 
zdejmowano z okrętów CKM-y, zajmując stanowiska przeciwdesantowe 
wokół portu /tamże, s. 104/.
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Gdy w drugiej dekadzie września ofensywa niemiecka poczyniła dalsze 
postępy na froncie nadmorskim, głównym celem ataków nieprzyjaciela sta
ły się umocnienia obrony polskiej na Kępie Oksywskiej® Bateria cyplowa 
im® Laskowskiego wspomagała oddziały płk® Dąbka, ostrzeliwując kilka
krotnie wojska niemieckie w Rewie, Mrzezinie, Połchowie oraz most na 
kanale Półchowo-Rewa® 12 września bateria ostrzelała kolumnę czołgów na 
drodze Mrzezino - Dębogórze® Krótko przedtem przybył z Juraty do centra
li telefonicznej Dowództwa RU Hel adm® Unrug, aby przeprowadzić na apa- 

71
racie "Juza" rozmowę z płk® Dąbkiem® Ten ostatni meldował admirałowi 
o ciężkiej sytuacji własnych oddziałów i o braku artylerii oraz o ko
nieczności ewakuowania nazajutrz Gdyni i portu® Prosił o ostrzelanie nie
mieckiej kolumny pancernej® Według późniejszych informacji z Oksywia os
trzeliwanie było skuteczne, a czołgi zmuszone zostały do wycofania się®

W ostatnich dniach przed zakończeniem obrony Kępy Oksywskiej wzmog
ło się nasilenie ruchu kutrów i motorówek z ewakuującymi się oddziałami® 
Powodowało to częste alarmy nocne, gdyż jednostki zjawiały się bez uprze
dzenia® Dochodziło nawet do ostrzeliwania ich ogniem CKM-ów przez obronę 
przeciwdesantową, szczęśliwie bez strat® W nocy z 17 na 18 września przy- 

, 72był motorowką z Oksywia sądwojskowy® W dniu 18 września w południe od- 
73 była się ostatnia rozmowa między adm® Unrugiem a płk® Dąbkiem®

71 Ze sztabem Lądowej Obrony Wybrzeża istniało połączenie kablem podwod
nym® Były trudności z łącznością, gdyż nieprzyjaciel często wykorzys
tywał kabel dla celów dywersyjnych /Borysiewicz, s® 104/® 

72 M a c i e j e w s k i, s® 18 oraz Borysiewicz, s® 104® 
W pierwszej dekadzie września kuter pościgowy "Batory" przewiózł no
cą na Hel transport rannych ze szpitala polowego w Babich Dołach 
/Teichert, s. 11/®

73 'Jej treść przytaczam za E® M a c i e j e w s k i m /s. 18-20/g "Płk® 
Dąbek najpierw dziękował za skuteczne wsparcie ogniem artyleryjs
kim na szosie Mrzezino-Dębogórze oraz informował szczegółowo o sytu
acji na Oksywiu, o skurczeniu się terenu obrony do właściwego Oksy
wia, Starego Obłuża, Stefanowa, Babiego Dołu, o zniszczeniu dział 
przez naloty bombowe i pociski z dział, o dużych stratach w ludziach 
zabitych, rannych lub wziętych do niewoli, braku amunicji i żywnoś
ci® Zapytywał o decyzję co do dalszej obrony i wyrażał chęć pomimo 
trudności do dalszej walki® Admirał odpowiedział takimi słowami o 
znaczeniu historycznym? "W sprawie dalszej walki decyzję pozosta
wiam Panu Pułkownikowi, jednak oznajmiam, że jatek sobie nie życzę". 
Na zakończenie rozmowy jeszcze raz dodał? "Wszak jatek sobie nie 
życzę".
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Centrala telefoniczne. RU Hel utrzymywała łączność z Oksywiem do 
ostatnich chwil walki w dniu 13 września® Jeszcze następnej nocy usiło
wali hitlerowcy uzyskać podstępnie przez kabel informacje o ilości za
łogi wojskowej na Helu i jej uzbrojeniu.

Po zaprzestaniu walk na Kępie Oksywskiej# Półwysep Helski był jedy
nym polskim punktem oporu na Wybrzeżu, Wzrosła więc groźba ataku nie
mieckiego# w tym również desantu morskiego i powietrznego. Dowództwo 
polskie postanowiło zreorganizować i wzmocnić obronę przeciwdesantową, 
W tym celu brzegi półwyspu podzielono na odcinki# oznaczając je kryp
tonimami i przydzielając do obrony poszczególnym pododdziałom. Pluton 
NKM-ów objął odcinek brzegu Zatoki Puckiej od swoich stanowisk w prawo 

, 74
do schronu bojowego "Sokoł", Odcinek miał kryptonim "Noc". Na prawo 
od niego rozciągały się pozycje 10 kompanii KOP, W lewo znajdował się 
odcinek oznaczony kryptonimem "Reja'”# za obronę którego odpowiedzialna 

75 była 25 bateria plot.

Wobec zwiększonego prawdopodobieństwa desantu niemieckiego# prze
niesiono 9 kompanię KOP z rejonu między Jastarnią i Juratą na cypel 
półwyspu# gdzie wykopano rowy przeciwlotnicze i wystawiono jeden pos
terunek obserwacyjny na wydmie od strony morza® Posterunek był prowi
zorycznym# przykrytym gałęziami schronem dla karabinu maszynowego i 
obsługi, W schronie znajdował się telefon połowy# łączący z dowódcą 
kompanii. Schrony takie rozstawione były wzdłuż plaży od strony morza 

w odstępach jednokilometrowych. W razie zbliżania się desantu obsada po- 
winna telefonicznie zawiadomić dowódcę kompanii# w wypadku zaś uszko
dzenia kabla miała wszcząć alarm przez otwarcie ognia.

Choć do desantu na Półwyspie Helskim nie doszło# wiemy z publika- 
76 cji niemieckich# że z zamiarem takim się noszono. Planowano wysadze

nie desantu pozorowanego na cyplu oraz desantu rzeczywistego w rejonie 
Jastarni. Pierwszą fazą zamierzonej operacji była ofensywa na półwys
pie# która rozpoczęła się 30 września nawałą ogniową i atakiem piecho
ty s rejonu Chałup. Desantu już nie przeprowadzano wobec wszczęcia w 
tym czasie w Sopocie rozmów kapitulacyjnych z przedstawicielami pols
kiego dowództwa.

74 Był to jeden z niewykończonych schronów na przedpolu Jastarni. 

73 W i 1 c z y ń s k i# s, 63/64, 

7 6 Ro Witkowski# op.cit.# "Przegląd Morski# nr 12/1957# s, 72 
i 76.
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NALOTY POWIETRZNE I OSTRZELIWANIE Z MORZA

Powszechnie znana jest rola, jaką w kampaniiwrześniowej odegrała 
hitlerowska Luftwaffe® Na froncie nadmorskim, podobnie jak w głębi kra
ju, lotnictwo niemieckie od pierwszych dni wojny planowo i systematycz
nie wykonywało swoje niszczycielskie zadanie®

Najważniejszym celem było polskie lotnictwo morskie® Baza Morskie
go Dywizjonu Lotniczego w Pucku została zbombardowana już w pierv/szych
minutach wojny, a ocalałe wodnosamoloty uległy zagładzie następnego 
dnia® Mając zapewnione panowanie w powietrzu, Luftwaffe zrealizowała 
kolejną fazę zadania? w trzecim dniu wojny wyeliminowała z walki więk
sze okręty nawodne, pozostałe zaś unieszkodliwiła w połowie września.
Jedynie okręty podwodne, choć często atakowane, wyszły obronną ręką®

Ważnym celem dla lotnictwa hitlerowskiego były także umocnienia na 
Półwyspie Helskim, przede wszystkim baterie artylerii® Dobre maskowanie 
stanowisk oraz dzielna obrona polskich artylerzystów uniemożliwiła 
przeciwnikowi odniesienie większych sukcesów®

W przededniu agresji hitlerowskiej, 31 sierpnia nad wieczorem uka
zały się od strony morza i Zatoki Puckiej wodnosamoloty rozpoznawcze, 
które penetrowały stanowiska obrony na półwyspie® Kilkakrotnie otwie
rał do nich ogień pluton NKM-ów w Jastarni, jednak bezskutecznie® 
Przepędziły je dopiero działka kal® 40 mm, strzelającez rejonu Boru 
lub Juraty®

Nazajutrz, wczesnym rankiem około godz® 5»00 pojawiły się nad zato
ką 3 samoloty, które ostrzelała 22 bateria plot, mająca stanowiska w 

77 okolicy portu wojennego w Helu®

Przed południem, około godz® 10.00, 16 bombowców lecących z kie
runku Helu na średniej wysokości zaatakowało różne cele w okolicy Jas
tarni. Jeden z samolotów zrzucił w locie nurkowym bomby na stojący w 
porcie okręt hydrograficzny "Pomorzanin II", jednak cel nie został 
trafiony. Inne samoloty zbombardowały stanowiska 42 baterii przeciw
desantowej, lecz większość bombowców zaatakowała stawiacza min "Gryf", $ 
który znajdował się na Jamie Kuźnickiej, gdzie pobierał miny z kryp® 
Okręt wykonywał uniki, zygzakując i ostrzeliwując się® Nalot trwał 
15-20 minut»

77 Nie jest wykluczone, że samoloty należały do eskadry, która w tym 
czasie wykonała nalot na bazę lotnictwa morskiego w Pucku®
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W pierwszym dniu wojny nastąpił jeszcze jeden atak powietrzny na 
pozycje w Jastarnie Około godz® 14o90 15, samolotów lecących z kierunku 
Helu, ostrzelało z broni maszynowej etanów iska plutonu NKM-ów oraz 
42 baterii przeciwdesantowej® Ostrzelane zostały również krypy minowe 
na Jamie Kuźnlckiej, a. stojące pr*v h^egu. między Jastarnią * Kuźnicą 
wodnosamoloty zapaliły się od ogni®. broni maszynowej® Zauważono, że 

78 pociski smugowe NKM-ów odskakiwały od opancerzonych kadłubów®’

Rano 2 września samolot nieprzyjacielski zbliżył się m wyłączonym 
silniku do stanowisk plutonu NKM-ów w Jastarni i niespodziewanie zaata
kował z broni pokładowej idące wzdłuż brzegu trałowce® W wyniku zaska- 

yq 
kującego nalotu na "Czajce* byli zabici 1 ranni® ' Kilka godzin później 

3 wodnosamoloty, po zatopieniu zmobilizowanego statku żeglugi przy
brzeżnej "Gdynia*, skierowały się na kanonierki "Generał Haller" 1 
"Komendant Piłsudski", idące kursem mb Hel® Dwa samoloty zmuszone zos
tały do zawrócenia, trzeci zaś zrzucił bomby w odległości około 30 m 
od burty "Generała Hallera", nie wyrządzając szkód® Około godz® 18®00 
tego samego dnia 6 samolotów lecąc z kierunku Gdańska, ominęło Jastar
nię i zrzuciło bomby na baterię cyplową®

Niedługo potem rozpoczęło się całonocne bombardowanie nękające 
Helu® Głównym celem była bateria im® Laskowskiego® Samoloty zrzucały 

bomby oraz ostrzeliwały teren z karabinów maszynowych® J Ogółem w cią
gu nocy wykonały 26 ataków, przy czym w każdym z nich brały udział po 
3 samoloty® Obrona polska miała trudności z dostrzeżeniem w ciemnoś
ciach ich sylwetek® Obserwowano wybłyskl wybuchów nad Helem® Naloty 
skończyły się około 4«00 nad ranem i choć niecelne bombardowanie nie 
wyrządziło większych szkód, nękało załogę Helu 1 załogi okrętów, nie 

8P pozwalając na odpoczynek®

78 Nie ulega wątpliwości, że biorące udział w ataku samoloty, powraca
ły znad Helu, gdzie zrzuciły bomby na baterię Im® Laskowskiego®

79 W i?l c z y ń s k i, s® 53=ó5® Według T® B o r y s i e w i-c z a 
w ataku na trałowce brały udział 3 samoloty /a® 103/®

80 Według loKuczkowskiego/s® 17/18/ system nalotów był 
następujący? w morzu, na przedłużeniu Helu, w odległości 10-12 Mm 
stały 2 okręty, świecąc reflektorami pionowo w gótę0 Smugi świetlne 
były dla samolotów rodzajem nabieżnika, naprowadzając je na cypel 
helski® Równocześnie na lądzie, w okolicy Sopotu, rozpalono dużych 
rozmiarów ognisko, które znajdowało się na trawersie kursu samolotów 
i Określało moment zrzucenia bomb®

81 Według relacji E® Maciejewskiego /s®8/, ruch samolotów 
był wahadłowy® Leciały one z kierunku Królewca, po czym wracały tą 
samą trasą®

^Wilczyński, s. 56/57 oraz Maciej e w s k i, s® 8®
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Po zatopieniu "Wichra" i "Gryfa" zmalało nasilenie działalności lot
nictwa niemieckiego® Od tego czasu przeważały loty pojedynczych samolotów, 
zarówno w dzień jak i w nocy® Przelatując nad półwyspem zrzucały one tak
że bomby zapalające, powodujące pożary lasu, które jednak szybko gaszono® 
Nieprzyjaciel nadlatywał zwykle od strony Rozewia kierując się na Hel® 
Samoloty latały albo na dużym pułapie, albo bardzo nisko, nad wierzchoł
kami drzew® Wówczas ostrzeliwały również cele z broni maszynowej® Ze 
względu na dużą częstotliwość nalotów ogłaszano stałe alarmy w dzień i w 
nocy® Celem nowej taktyki nieprzyjaciela była dezorganizacja obrony oraz 
demoralizacja żołnierza®

15 września, około 10®00, podczas zalegającej jeszcze mgły, nastąpił 
83atak nurkowców na stojące w Jastarni okręty® J W nalocie brało udział 

11 samolotów, które przez około 15 minut atakowały cele, zrzucając bomby 
i ostrzeliwując okręty z broni maszynowej® Do samolotów otworzył ogień 

, 84pluton NKM-ów, zapisując na swoim koncie zestrzelenie jednego nurkowca® 
Podczas odpierania ataku pluton zużył wiele amunicji, którą później uzu
pełniono z rezerwy Dowódcy Floty, pobierając na 3 NKM-y około 8 tys®

85 sztuk pocisków®
Jedna z pierwszych bomb trafiła trałowiec "Jaskółka"® Od wybuchu 

250 kg bomby zapalił się zbiornik z paliwem, powodując eksplozję amuni
cji® Okręt przełamał się w pół, osiadając na dnie basenu® Część pokładu 
wraz z nadbudówką wystawała ponad wodę® Na trałowcu zginęli dwaj artyle- 
rzyścig mat Stanisław Bimbach oraz et® mar® Jan Kozieł®

Oprócz "Jaskółki" zatopiony został w nalocie okręt hydrograficzny 
"Pomorzanin II”, stojące przy zachodnim molo holownik Ł,’Łech” i "Sokół” 

83 Według I® Kuczkowskiego nalot nastąpił 14 września /s®26/« 
84 Samolot ten zaatakował w locie nurkowym stanowiska plutonu, lecz dos

tawszy się w ogień krzyżowy NKM-ów, nie zdążył zrzucić bomb i spadł 
do zatoki, odbijając się od wody® W tym momencie nastąpiła eksplozją, 
która rozerwała samolot® L8 W i 1 c z y ń s k i^/s® 6O/6y, od które-? 
go pochodzi opis, wspomina o zestrzeleniu bombowca typu He«111, lesz 
w nalocie brały udział wyłącznie nurkowce, a więc sąinplęty typu Ju^Ya

85 W i 1 ę z y ń s k i# s8 60/618 W świetle relacji trudne zgodzić sj.ę 
zwypowiedzią I8 B o r y si»w-i 0 a według której obrona piet
portu aostała eałkowieie'sparaliżowana i nie odegrała"żadnej woli 

ios/e
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oraz kilka mniejszych jednostek. Poważnie uszkodzona była "Rybitwa". 
Okręt ten miał na rufie przebicie na wylot od bomby, która nie wybuchła. 
Mimo to trałowiec zachował zdolność ruchu. "Czapla" z wyrwą w burcie 
osiadła na dnie, natomiast "Czajka" i "Żuraw" były lekko uszkodzone. 
Burty i nadbudówki obu okrętów miały jedynie przebicia od odłamków oraz 

ślady pocisków broni maszynowej-"

Po ataku z trałowców "Czajka" i "Rybitwa" wymontowano działa. 
"Czajka", "Żuraw" i poważnie uszkodzona "Rybitwa" przeszły nocą o włas
nych siłach do portu wojennego w Helu. Nazajutrz stanowiska plutonu 
NKM-ów wizytował kontradmirał Józef Uurug, komandor Stefan Frankowski 

87 oraz inni oficerowie.

16 września w nocy ustawiono na łące między Jastarnią a niewykoń
czonymi schronami bojowymi jedno działko plot kal. 40 mm, które zamas
kowano zielenią. Obsługa działka skutecznie ostrzeliwała wodnosamoloty, 
które w różnych porach dnia pojawiały się nad Jastarnią. Działko wcho
dziło prawdopodobnie w skład 24 bats-rii półstałej plot. Jej dowódca, 
kpt.mar. Wacław Krzywiec miał zwy.-.aj wycinania na hełmie kreski po każ- 

pp 
dym trafionym samolocie. Pod koniec walk kresek tych było siedem.

W ostatnich dniach walk nad półwyspem pojawiały się samoloty rozpoz
nawcze. W rejonie Jastarni ostrzeliwały one nawet pojedynczych ludzi. 
Samoloty zrzucały także ulotki nawołujące do kapitulacji.

Na początku działań wojennych ostrzeliwanie umocnień na Półwyspie 
Helskim z morza było dość przypadkowe i. miało charakter ognia nękające
go oraz odwetu za skuteczne akcje artylerii polskiej. Trałowce i kutry 
trałowe kilkakrotnie ostrzeliwały osiedle Hel,.nie powodując jednak 
większych strat. Uszkodzeniu uległa natomiast sieć telefoniczna. Rozer
wany został wielożyłowy główny kabel przechodzący wzdłuż drogi w Helu 
i łączący centralę telefoniczną baterii im. Laskowskiego i inne jednost

ki s

86 aftląęie znalezione na terenie portu kilką niewypałów, których za
palniki nia Sdętanawaty na akutak małej, wysokoście Były wśród nich 
także artyleryjskie dużego kalibru z przyspawąnyml żelaany^
mi statecznikami, /w i 1 ? z y ń s k t, s9 62/.

®7BQryalewiea. a? 100 i 109/11Q oraz Wilczyński, 
a, 68. ..........................

"itiła ) a. 18 »•» tilMfOtii .. 6?«
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8 września kilka trałowców idących z kierunku Gdyni, otworzyło z od
ległości ókoło 6 Mm od Helu ogień na stanowiska obrony. Natychmiast na
wiązała walkę dowodzona przez bosm. Ficka bateria dział 75 mm, zmuszając 

zespół nieprzyjacielski do odwrotu za zasłoną dymną. Artylerzyści polscy 
89 uzyskali trafienie na jednym okręcie. 15 września przed południem tra- 

łowiec niemiecki ostrzelany przez baterię z Helu, oddał kilka salw, któ
re w większości upadły w morze. Pojedyncze pociski wybuchły przed budyn- 

' ł-ś 
kłem kasyna oficerskiego, trafiając także budynek oficerski.

W drugiej połowie września, gdy ustało zagrożenie ze strony Kępy 
Oksywskiej,przeciwnik skierował do ostrzału Helu ciężkie okręty artyle- j
ryjskie. Pierwszy ostrzał przez pancernik. "Schleswig-Holstein" .nastąpił I 

18 września. Ogień korygowany był przez samolot i trałowiec. Powstały 
lekkie uszkodzenia centrali artyleryjskiej baterii cyplowej oraz trans
formatora z kablami elektrycznymi. Nazajutrz pancernik ponowił ostrzeli
wanie, wyrządzając nieznaczne szkody. Kolejny ostrzał nastąpił 21 wrześ
nia. Dwa dni później w godzinach od 9.00 do 16.00 baterię ostrzeliwały 
oba pancerniki, nie powodując jednak większych strat.

Najpoważniejszy atak pancerników przeciw baterii helskiej nastąpił 
25 września. Został on ponowiony dwa. dni później, kiedy oba okręty wysz
ły powtórnie z portu na Zatokę Gdańską. Jeden z nich idąc wzdłuż Kępy 
Oksywskiej w kierunku Jastarni, Zatrzymał się w odległości około 14 tys.m 
od brzegu, otwierając ogień. Po oddaniu trzech salw do walki włączyła się 
bateria im. Laskowskiego, zmuszając pancernik do zmiany pozycji. Okręt 

oddał jeszcze jedną salwę, po czym szybko się oddalając, przeniósł ogień 
na Hel. Od pocisków pancerników oprócz trafień na tex'enie baterii cyplo- ' . 
wej* powstały leje w lesie i na pla.ży-.$0

89 T e i c h e r t, s. 11. Relacja, z wyjątkiem daty, zgodna jest z wer
sją niemiecką, według której pojedynek miał miejsce 12 września. 
Autor niemiecki przyznaje, że trałowiec "Otto Braun" trafiony został
w część dziobową pociskiem 75 mm, przy czym odłamki raniły 4 maryna
rzy /R. W i t k o w s k i, op.cit., "Przegląd Morski", Nr 10/1957 r8, 
s. 90/.
Maciej e w s k i, s.17,19,72 i 2 :• oraz W i 1 c z y ń s k 1,8.65/66 

Autorzy relacji zgodnie oceniają, że"ogień pancerników był mało sku^ J'3 

teczny. Eksplozji pocisków kal. 280 mm towarzyszyła potężna detonacja.
Słup dymu wzbijał się na wysokość 30-50 m. Leje po pociskach, które 
wybuchały na plaży, na drugi dzień zmywane były przez morze. Mokre 
grunty w znacznym stopniu przyczyniały się do niwelowania skutków 
eksplozji. Wiele pocisków było niewypałami. Stare i rozkalibrowane 
działa pancerników miały duży rozrzut, stąd też niektóre pociski 
przenosiły i wybuchały daleko w morzu. Z drugiej strony mało celny 
ogień okrętów nie pozwalał na wyjście ze schronów, gdyż nigdy nie 
można było przewidzieć gdzie padnle następna salwa. >/ii a c i e j. e w 
s k i, s. 20/21; Ż o c h o w s k i, s. 27 oraz K r a s so w s k 1, 
s. 44/.
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Mocno dawał się we znaki obronie polskiej w Jastarni i w Juracie 
nieprzyjacielski monitor kołowy, który mimo zablokowania kanału Głębinka, 
przedostał się na Zatokę Pucką i stamtąd raził ogniem stanowiska i umoc- 

91 nienia na półwyspie.

Od strony pełnego morza trałowce niemieckie wspierały działania 
własnej piechoty w rejonie Chałup. 13 września jeden z okrętów ostrzelał 
stanowiska obrony, zabijając jednego żołnierza, a drugiego raniąc. Około 
18 września o godz. 21,00 wieczorem jeden trałowiec ostrzeliwał ogniem 
nękającym umocnienia w Jastarni. Kilka pocisków trafiło baraki, potocz
nie nazywane "Legionowem", które znajdowały się na łące między Jastarnią 
a schronami bojowymi. Około 23 września późnym wieczorem trałowce ponow
nie ostrzeliwały pozycje pod Chałupami. Jeden z okrętów strzelał pociski 
oświetlające, które wolno opadając na spadochronach oświetlały znaczny 
wycinek lądu. Pozostałe okręty strzelały do celu granatami. Ogień trwał 

, 92około poł godziny,

WARUNKI ŻYCIA OBROŃCÓW I LUDNOŚCI

Od pierwszych dni wojny warunki życia ha Półwyspie Helskim z natury 
rzeczy stały się trudne. Wymagały one wielu wyrzeczeń i poświęceń, za
równo ze strony załogi jak i miejscowej ludności. Jeszcze przed rozpo
częciem działań wojennych, gdy 30 sierpnia ogłoszono mobilizację pow
szechną, odwołaną po kilku godzinach i później zarządzoną na nowo, wia
domość ta spowodowała zamieszanie wśród stałych mieszkańców oraz objawy 
popłochu wśród letników. Rodziny wojskowych, wchodzących w skład stałej 
załogi Helu, wyjechały pociągiem ewakuacyjnym. Każda osoba zabrać mogła

91 Opierając się na źródłach niemieckich przypuszczać można, że tą do
kuczliwą jednostką był jeden z dwóch zmobilizowanych w Piławie stat
ków żeglugi pasażerskiej, "M8we" i "Siegfried"® Każdy z nich wyposa
żono w 1 działo 75 mm oraz 1 działko 20 mm. Oba monitory pojawiły 
się u brzegów polskich 16 września./R. Witkowski, op.cit., 
"Przegląd Morski", Nr 10/1957 r0, s. 94/.W okresie późniejszym na 
Zatoce Puckiej działała większa ilość jednostek niemieckich.

92 Wilczyński, s. 62/63 £ 65 oraz Kuc zkowski, s. 26®
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93 ze sobą jedynie 30 kg bagażu.

Jednym z trudniejszych zagadnień bytowych było zakwaterowanie mary
narzy z zatopionych okrętów® W większości mieszkali oni w lesie w prymi
tywnych warunkach, rzadziej w szałasach lub namiotach. Stosunkowo dobre 
warunki miała załoga "Wichra", Po zatopieniu okrętu rozlokowano ją w ofi
cerskich domach wypoczynkowych w Juracie, z chwilą zaś nastania chłodniej
szych dni przeniesiono do willi zajmowanych przed wojną przez letników,
W budynkach i pensjonatach w Juracie ulokowano również dowództwo Morskiego 

94Dywizjonu Lotniczego z Pucka,

W podobnie trudnych warunkach znajdowały się załogi jednostek stałych 
na Półwyspie Helskim, Dowództwo Obrony Wybrzeża mieściło się w specjalnym 
schronie na terenie wojskowych domów wypoczynkowych w Juracie, W schronie 
tym znajdowała się również główna elektrownia RU Hel, zaopatrująca w prąd 
Hel i baterię im® Laskowskiego, Elektrownia pracowała przez cały czas 
walk, z przerwami wynikającymi z uszkodzenia kabli. Opiekował się nią do
bry fachowiec kmdr ppor,inż, Zygmunt Nowicki,

Dowództwo Rejonu Umocnionego Hel rozlokowało się w częściowo ukończo
nym budynku koszarowym dla baterii półstałej, w odległości około pół ki- 

. 95lometra od domow oficerskich w Helu,' Tutaj miał swoją kwaterę Dowodca
RU Hel komandor Włodzimierz Steyer, Podlegał mu m,in. Dywizjon Artylerii
•asa ■■ CW i TCP aa o*. •* co«a» “ w •— «■> ®a» —• «w» o® . —* •* sa> •— —• co o— -a- —a

93, Wilczyński, s. 52,
94 Macie J. e w s k i, s, 23 oraz Stankiewicz, II# s, 2 . 

Obraz pierwszej nocy spędzonej na lądzie przez załogę kanonierek 
"Generał Haller" i "Komendant Piłsudski", przedstawia w swojej rela
cji St0 Żochowsk i/s,l6/17/< Była to noc z 2 na 3 września, w 
czasie której lotnictwo niemieckie nękało obrońców nieustannymi nalo
tami, Marynarze z obu okrętów schronili się w wykopanych przez siebie 
prowizorycznych rowach plot, rozciągających się na skraju lasku przy
legającego do terenu baterii irn, Laskowskiego® Oficerowie i kadra pod
oficerska zajęła opuszczone przez mieszkańców domki osiedla. Nieustan
ne bombardowanie oraz lecące z okien szyby zmusiły ich do przeniesie
nia się do rowów. Przebywanie w nich było nad wyraz uciążliwe i przy
kre, gdyż wybuchy pobliskich bomb powodowały obsuwanie się piaszczys
tych, nie umocnionych ścian, a skonstruowane z gałęzi prowizoryczne 
daszki osuwały się na głowy. Wszyscy mieli w oczach, uszach,ustach i 
za kołnierzami pełno piasku, zdecydowano się więc powrócić do domów, 
gdzie przesiedziano do świtu,

95 W chwili wybuchu wojny nie ukończono budowy schronu dla Dowództwa RU 
Hel, Wznoszono go w końcu osiedla Hel od strony cypla, W schronie 
przewidziane było także pomieszczenie dla centrali telefonicznej. 
Wobec nalotów i obserwacji powietrznej roboty przerwano. 
Maciejewski, s, 6/7,

i?
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Nadbrzeżnej, dowodzony przez kmdr ppor. Stanisława Kukiełkę.

Koszary plutonu łączności Dowództwa KU Hel w chwili wybuchu wojny 
znajdowały się w dawnym domu wypoczynkowym Związku Nauczycielstwa. Był 
to piętrowy budynek murowany, położony między główną drogą a portem wo
jennym w Helu. Oprócz koszar plutonu /ponad 50 ludzi/ mieściła się w 
nim centrala telefoniczna i aparatów "Juza" Dowództwa RU Hel, a także 
magazyn materiałów łączności. Budynek zajmowano do 3 września. W wyni- 
ku nalotów powietrznych w tym dniu, doznał on licznych uszkodzeń. Wobec 
bliskiego sąsiedztwa portu wojennego, budynek uznano za zagrożony i zde
cydowano się go opuścić. W ciągu jednego dnia i jednej nocy wybudowano 

96 

w pobliżu w lesie schron ziemny.

Przed wszystkimi budynkami służbowymi, a także mieszkalnymi, w ’ 
których nie było schronów, oraz przed stanowiskami baterii wykopano ro- 
wy przeciwlotnicze. Były one stosunkowo płytkie ze względu na wodę grun
tową. Rowy takie kopano również w lesie. W obawie przed podejściem Niem- 

- 
ców pod Hel, przystąpiono do budowy gniazd karabinów maszynowych, z 
których jedno tylko zdołano częściowo ukończyć.

Wielu starań i trudów wymagało utrzymanie w dobrym stanie łączności 
przewodowej. Należało to do zadań samodzielnego plutonu łączności Dowódz
twa RU Hel, W magazynach plutonu znajdowało się jedynie 40 km kabla po- 
lowego. W składzie plutonu było kilku zmobilizowanych z rezerwy techni
ków specjalistówj b. pracowników poczty w Gdyni. Ludzie ci z poświęce
niem w ciągu kilku godzin nocnych łączyli pod. namiotami przez lutowanie 
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96 ,
■ŚuSowf^wyKtśrz^i^anS^maęerSa^y^BuSSwSane^ pochŚdząceszkpo^l?§kłc^ 1,0 
nie wykończonych obiektów wojskowych, których budowę przerwała wojna. 
Wzniesiono prowizoryczny schron z miejscami sypialnymi na 52 osoby. 
Wbite obok siebie słupy przykryto belkami o dużych przekrojach i po
łączono żelaznymi klamrami. Ściany i strop okryto papą i obsypano 
warstwą piasku grubości 10-15 cm. Zagłębienie schronu było nieduże 
ze względu na bliskość wody gruntowej. Dla izolacji od wilgoci pod 
podłogą z desek położono papę. Wentylacja odbywała się przez kominki 
z rur kamionkowych. Wzdłuż jednej ściany ułożono drewniane prycze do 
spania. Całość zamaskowano, a wejście zabezpieczono nasypami z pias
ku i przedsionkami. Do schronu przeniesiono także centralę telefo
niczną. Schron nie zabezpieczał przed bezpośrednim trafieniem, chro
nił jednak dobrze od. odłamków oraz podmuchów eksplozji. W okresie 
późniejszym załogi zatopionych okrętów zbudowały w lesie według pro
jektów i pod nadzorem ppor. rez. Maciej .wskiego, pięć pod.obnych 
schronów.
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przerwane kable, wydzwaniając około 50-70 stacji dla zachowania prawi

dłowej sieci połączeń© Najwięcej trudności sprawiały kable wielożyłowe. 
Dowódca plutonu por. Konstanty Lech wraz z ppor. rez© Maciejewskim 
inspekcjonowali naprawy, jeżdżąc aż do Jastarni i Kuźnicy© Obaj udawali
się również konno na objazd sieci łączności baterii przeciwdesantowych 
1 baterii plot©^^

Ważnym zadaniem było utrzymanie w stanie nadającym się dc użytku ;
drogi łączącej Juratę z Helem© Była to prawie na całej swojej długości 
droga nie utwardzona, pełna wybojów© Jedynie niewielki odcinek wykłada
ny był kostką betonową© Z chwilą nastania w trzeciej dekadzie września 
okresu deszczów, pojazdy grzęzły na niej w błocie po osie. Droga stawała 
się wówczas niemal nie do przebycia© Specjalna drużyna składająca się z 
kilku podoficerów i kilku marynarzy, zajęta była jej naprawą© Początkowo, 

i gdy nie było jesscze deszczów, wyrównywano wyboje, w drugiej połowie ’ ■ • • ‘ z ' ■ ■■ ■ -■ . ■' ■■ 
miesiąca ścinano drzewa, układając je w poprzek drogi© Wobec małej iloś- 
ci ludzi naprawiono jedynie najgorsze odcinki© Pracę utrudniały stałe 

98 alarmy lotnicze, zmuszające marynarzy do szukania schronienia w lesie©
■ -.óO

Uciążliwe stały się warunki życia ludności półwyspu© Mieszkańcy
Helu w większości przebywali za dnia w lesie, w prowizorycznych schro
nach© W nocy powracali do domów dla zaopatrzenia się w niezbędne przed
mioty i żywność. Problem wyżywienia stał się już w pierwszych dniach 
wojny palącym zagadnieniem, od którego rozwiązania w znacznym stopniu 
zależała możliwość kontynuowania walki© Dowództwo obrony stanęło przed 
trudnym zadaniem zapewnienia aprowizacji nie tylko załodze wojskowej, 
ale także ludności cywilnej© Już od 1 września niektóre pododdziały 
otrzymywały zmniejszone racje żywnościowe, a ciepła strawa wydawana 

99 była przeważnie w nocy© Po przeniesieniu się dowództwa MDLot-u do 
Juraty, nie bez trudności uruchomiono kasyno i kuchnię marynarską© 
Śniadania składały się z czarnej kawy oraz 2 lub 3 kromek suchego Chle

ba. Na obiad podawano talerz zupy, a na drugie danie kilka ziemniaków 
z kawałkiem gotowanego mięsa© Na kolację było trochę ziemniaków z sosem

97 Maciejewski, s. 15©
98 Stankiewicz, II, s© 2/3 oraz M a c i e j e w s k i, s. 22.
993 Wilczyński, s. 58©
' ' - ’ ■ . , ' 4 • , .. .

' . ■ ' ■ ' ■ ' ■ ' - . I ' 



oraz szklanka herbaty lub kawy® Wszystkie posiłki przygotowywane były 

w kuchni marynarskiej®

W celu polepszenia trudnej sytuacji żywnościowej, postanowiono w 
pierwszych dniach września uzupełnić zapasy z portu handlowego w Gdyni 
Kilkakrotnie wysyłano do Gdyni holowniki i barki, które przywoziły 

101 produkty żywnościowe, głównie ryż® Wobec braku magazynów zapasy 
składano między budynkami przy głównej ulicy w Helu, nakrywając je 

» brezentem®

W dniu 3 września trałowce "Jaskółka” i "Rybitwa” otrzymały pole
cenie wyjścia do Gdyni celem eskortowania do Helu i Jastarni statków 
przybrzeżnych i kutrów rybackich z zaopatrzeniem® "Jaskółka” zacumowa
ła przy dworcu morskim we wachcie bojowej® W pobliżu stał jedyny po
zostały w porcie statek polski, "Toruń"® Wysłani na miasto marynarze 
nie bez trudności zdobyli papierosy# trochę mięsa i Chleba® Pod wie
czór przybył na "Jaskółkę" Dowódca Morskiej Obrony Wybrzeża komandor 
dypl. Stefan Frankowski wraz z kilkoma oficerami sztabu® Okręty udały 
się v/ drogę same, nie eskortując żadnych statków® Trałowce szły po
czątkowo wzdłuż Kępy Oksywskiej, a później skręciły na wschód kursem 

tr -i 1°2 na Hel®

Głównym wyżywieniem marynarzy i żołnierzy były konserwy i ryby, 
a także ryż i suszone śliwki® Ryby zdobywano main® w ten sposób, że 
ogłuszone od padających do wody salw niemieckich# wypływały na pow 
wierzchnię9 gdzie je ą łatwością łowiono® Rychło zabrakło też papiero
sów® Rozpoczęto wydawać je dopiero w połowie miesiąca, w ilości 20 
sztuk dziennie dla oficerów i 10 sztuk dla marynarzy® Papierosy były 

. . . . . 103niskiego gatunku®

100 Trój a nowie z- Piotrowski, s® 49® 

101 Podczas takich wypraw zdarzały się niecodzienne odkrycia® Wysłany 
do Gdyni po ryż, prawdopodobnie w nocy 5 września, holownik 
"Smok" przywiózł 12 działek plot typu "Bofors" /40 mm/, które 
znaleziono w porcie w zaplombowanych wagonach® Wieść o tym szyb
ko rozeszła się po Helu# podnosząc wyraźnie ducha żołnierzy® 
/Żochowski^ s® 21 oraz Maciejewski, s® 11/® 

1 02
Borysiewicz, s. 69 i 103/104®

lO^Trojanowicz-Piotrowski s® 49 oraz Zabór 
s k i, s. 9. Gdy 27 września ukazał się rozkaz Dowódcy Floty o 
awansowaniu rocznika podchorążych do stopnia oficerskiego, pro
mocję ppor® St. Żochowskiego uczczono butelką koniaku i®88 su
szonymi śliwkami /Żochowski, s® 30/®



W trudniejszej od oddziałów wojskowych sytuacji była ludność cywil
na® Nie posiadała ona zapasów mąki, którą przed wojną sprowadzano z 
Pucka® Wprawdzie w początkach września wydano mieszkańcom półwyspu z 
zapasów marynarki wojennej pewną ilość produktów / prawdopodobnie mą
ki/, lecz ta doraźna pomoc nie mogła wydatnie polepszyć sytuacji apro- 
wizacyjnej ludności® Nic tedy dziwnego, że rybacy - zwłaszcza w Jastar
ni i w Juracie - w okresach wolnych od ostrzału, wychodzili łodziami na 

, , 104
połow wzdłuż brzegów® Mając na względzie bezpieczeństwo rybaków, 
komandor Frankowski specjalnym rozkazem zakazał dokonywania połowów, a 
żołnierzom zakupywania ryby® Mimo to zakupywano od rybaków po wysokich 

, , , . . . . 105cenach rybę świeżą i konserwową®

Trudności istniały także w zakresie umundurowania® Walczący na po
zycjach pod Wielką Wsią marynarze baonu morskiego MDLot-u nie mieli 
bielizny na zmianę® Nie można było, spowodować wydania bielizny, swe- 
trów, szali, koców i mundurów zdeponowanych w kościele ewangielickim 
w Helu® Dla rannych pod Władysławowem marynarzy kilka ofiarnych kobiet 
uszyło koszule z prześcieradeł® Nie wystarczające były również zapasy 
' . 1 , 106srodkow opatrunkowych®

Dowództwo RU Hel. codziennie wydawało komunikaty wojenne® Podawano 
je do wiadomości oddziałom wieczorem przy capstrzyku® Komunikaty za
wierały wiadomości o przebiegu walk, zaczerpnięte z radia oraz własne 
zalecenia i komentarze® Zwracano się na przykład z wezwaniem do nie 
narażania życia bez potrzeby® Nakazywano marynarzom chowanie się do 
schronów i rowów plot w czasie nalotów i ostrzeliwań® V/ komunikatach 
ostrzegano również przed dywersantami® Bezwzględnie przestrzegano za- 
kązu palenia świateł w pocyo 1 
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104 Zdarzyło się 17 września, że pluton NKM-ów odpędził jeden z trzech 
niemieckich samolotów nurkujących, który z broni maszynowej zaata
kował łowiącą przy brzegu łódź rybacką® Wieczorem wdzięczni rybacy 
odwiedzili kwaterę plutonu w leśniczówce pod Jastarnią® 
/Wilczyński, s® 62/®

105 Komandor Frankowski przejawiał najwięcej starań, o los mieszkańców 
półwyspu i ubolewał nad brakiem możliwości przyjścia im z pomocą® 
/T r o j a n o w i c zi o,t r o w s k i, s, 49/®

108 Trojanowicz-PiotrowskigS® 61® 

107 Na tym tle zdarzył się 12 września tragiczny incydent, w wyniku 
którego stracił życie por.mar® Tadeusz Okoński, oficer broni pod
wodnej® Szukał on z latarką narzędzi na uszkodzonej w porcie han
dlowym w Helu jednostce® Gdy po dwukrotnym ostrzeżeniu i wezwaniu 
do podania hasła nie było odpowiedzi, wartownik oddał strzał, któ
ry trafił por® Okońskiego w serce, powodując śmierć na miejscu. 
Tragicznie zmarłego pochowano na cmentarzu z salwą honorową® War
townika nie pociągnięto do odpowiedzialności® /Maciej ews- 
k i, s. 11/12 oraz Stankiewicz, II® s. 5/® Datę 12 wrześ-
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W pierwszym okresie walk duch bojowy oddziałów był dobry, mimo nie
pomyślnych wieści o działaniach wojennych w głębi kraju oraz nalotów nę
kających® Z entuzjazmem przyjęto wiadomość o przystąpieniu do wojny 
Francji i Anglii, a później o niezwykłej ucieczce "Orła” z Tallina®

Ludność miejscowa w większości przejawiała postawę lojalną i obywa- 
1 08 telską® Pod koniec walk dały się zaobserwować u niektórych mieszkań

ców objawy załamania i braku przekonania o celowości jej kontynuowania® 
Dotyczyło to również niektórych pododdziałów sformowanych z rezerwistów® 
Na tym tle doszło 30 września do wypadków niesubordynacji, stanowiących 
naruszenie dyscypliny wojskov/ej®

KAPITULACJA

Wieść o powzięciu przez dowództwo polskie decyzji o kapitulacji ro
zeszła się wśród obrońców 1 października rano® W Juracie podano ją do 
wiadomości przez głośniki® Decyzja wywołała zdziwienie i rozgoryczenie, 
zarówno wśród marynarzy jak i oficerów, których nie pytano o zdanie® 
Poprzedniego dnia obsada odcinka obrony przeciwdesantowej między portem 
wojennym a baterią cyplową otrzymała rozkaz nie otwierania ognia do ku
tra niemieckiego, który miał podejść z kierunku Gdyni dla zabrania par- 

109 lamentariuszy na rokowania w sprawie zaprzestania walk® Delegacja 
polska późnym wieczorem powróciła z Sopotu, gdzie toczyły się pertrakta
cje, przywożąc ze sobą warunki złożenia broni®

W myśl postanowień kapitulacyjnych zawieszenie broni nastąpić miało 
, 1101 października o godz®. 13®00® ' Równocześnie ostrzeżono żołnierzy, że

nia podaje T® Kuczkowski, / s. 2.5/® V? dniu 1 października na 
cmentarzu helskim było stokilkadziesiąt mogił obrońców /Macie- 
j ewski, s® 12/*

108 Autorzy relacji przytaczają przykłady ofiarności i patriotycznej 
postawy poszczególnych mieszkańców® Nd-duże uznanie zasłużył zawia
dowca stacji kolejowej w Helu, Góralczyk® Przez cały czas walk wy
kazywał on znaczną przedsiębiorczość, a także troskę o los podleg
łych sobie pracowników i ich rodziny® Dzięki jego staraniom wszel
kie uszkodzenia torów w wyniku nalotów i ostrzeliwań były natych
miast naprawiane® Zapewniało to nieprzerwane niemal kursowanie po
ciągów z amunicją, zaopatrzeniem i żołnierzami na linii Hel - 
Jastarnia® Ze względu na niebezpieczeństwo nalotów przejazdy odbywa
ły się wyłącznie nocą.. /Kuczkowski, s® 25/® 

109
Z a b o r s k i, s® 9® 

110 E® Maciejewski podaje godz® 14®00 /s. 27/® Rozkaz o rozej- 
mie przekazano oddziałom 1 października około południa / V/ i 1 - 
c z y ń s k i, s, 69/»
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lotnicy niemieccy znajdujący się vi powietrzu, nie znają terminu rozejmu, ■ 
111lecz że nie należy do nich strzelać® Jednym z warunków kapitulacji 

było zobowiązanie się polskiego dowództwa do przekazania całego uzbroje
nia i wyposażenia w stanie nienaruszonym® Rozkaz w tej sprawie odczytano 
oddziałom wieczorem 1 października® Sama kapitulacja nastąpić miała na
zajutrz o godz® 10o00®

Wydano polecenie wypłacenia wszystkim obrońcom żołdu za wrzesień i 
trzy następne miesiące. Rezerwistom oprócz żołdu wypłacono tzw® dodatek 
połowy, a oficerom posiadającym własne samochody, odszkodowanie za za
rekwirowane pojazdy® Po wypłacie listy płac spalono® Podobnie zniszczono 
większość dokumentów, zarówno tajnych jak i jawnych. Zniszczono m.in. 
dzienniki nawigacyjne trałowców z zapisami o postawieniu zagrody minov/ej 
pod Helem. Dzięki temu Niemcy choć dowiedzieli się o zagrodzie, nie zna- 

112 li jej dokładnej pozycji. W niektórych wypadkach akta zakopywano w 
ziemi® Na przykład, w nocy z 1 na 2 października zakopano na wydmach w 
Juracie ważniejsze dokumenty i niektóre cenniejsze przedmioty Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego® Powołano specjalną komisję do spalenia przechowywa

li? nych banknotów, wartości około 5 min. złotych.

Mimo oficjalnego zakazu niszczenia uzbrojenia i sprzętu większość 
dowódców zachęcała i przyzwalała na wykonanie zniszczeń. Na przykład ob
sada plutonu NKM-ów zniszczyła działa 41 baterii przeciwdesantowej, topiąc 
zamki i amunicję. Siekierami pocięto dalmierze oraz zniszczono powrotni-’] 
ki dział, łamiąc wodzidła i sanki. Rozebrane i porozbijane NKM-y i kara- g 
biny utopiono bez zamków w bagnach torfowiska i w zatoce® W oddziale do
wodzonym przez por® Hulanickiego, a także w innych oddziałach zalewano

Miało to ten efekt, że piloci nieprzyjacielscy rozzuchwaleni bier
nością po polskiej stronie strzelali w Jastarni nawet do pojedyn
czych ludzi®

112 Borysiewicz, s® 108®
113 Kuczkowski, s. 28 oraz Trojanowicz-Piotr©- 

w s k i, s® 74® Według tego ostatniego banknoty przywieziono z Oksy
wia, gdzie były złożone na przechowanie przez Bank Polski w Gdyni® 
Ich wartość miała wynosić około 2 min® złotych /s® 71/® Jeszcze w 
czasie trwania walk załodze "Wichra" rozdano walutę zagraniczną, 
wydobytą ze schowka pancernego zatopionego niszczyciela® Aby dos
tać się do kasy wycięto palnikiem .otwór w burcie okrętu na wyso
kości kabiny dowódcy® Przez otwór ten'kilkakrotnie nurkował mat 
Chełminiak, wynosząc zatopione dewizy /Krassowski, s. 43/.
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lufy kwasami i łamano karabiny o drzewa® Aby warunkom kapitulacji stało 

się zadość, w każdym oddziale utworzono stos broni z pewnej ilości kara
binów, z których wyjęto zamki® W 9 Kompanii KOP przez całą prawie noc to
piono granaty, amunicję strzelecką oraz zamki z karabinów® Karabiny nisz
czono, rozbijając kolby o drzewa, n? czym broń zakopano w rowie strze
leckim, starannie maskując mchem® Niszczono także sprzęt, będący własnoś
cią osobistą żołnierzy® Tak np® ppor®inż® Obmiński zniszczył własny samo
chód marki "Mercedes”, rozbijając go o drzewo®

Ocalałe w walkach nieliczne jednostki zatopiono przez'otwarcie zawo
rów dennych® W ten sposób zatopiono 3 fc-ypy minowe, kanonierkę "Komendant 
Piłsudski" oraz niektóre trałowce® Na okrętach tych niszczono także sil
niki, wrzucając, do środka granaty ręczne® Motorówki Straży Granicznej 
"Kaszub", "Mazur" i "Ślązak”, które usiłowały przerwać się przez blokadę, 
zostały ostrzelane i zmuszone do zawrócenia® Nad ranem 2 października za
topiono je na wysokości cypla helskiego® Załogi w kamizelkach ratowniczych 

, 114powróciły na ląd®

V/ ciągu dnia 1 października i następnej nocy otwarto magazyny, roz
dzielając wśród załogi wojskowej żywność oraz umundurowanie® Zapasy wy
dawano także ludności cywilnej, która w nocy powróciła z lasu do swych do
mostw, Z magazynów żywnościowych pobierano konserwy mięsne, smalec i su
chary® Poprzedniego dnia wykryto na dworcu helskim 4 wagony papierosów 
najlepszego gatunku, 2 wagony zagranicznych wódek i win oraz wagon kon
serw rybnych i wagon konserw mięsnych® Zawartość wagonów rozdzielono wśród 
załogi® Z magazynów mundurowych pobierano płaszcze, mundury, koce oraz 

.. 115bieliznę®

W nocy z 1/2 października przedsięwzięto z Helu kilka prób ucieczek, 
licząc na osiągnięcie brzegu któregoś z krajów neutralnych® Jasna księży
cowa i bezwietrzna noc nie sprzyjała skrytemu przedarciu się przez pierś
cień blokujących półwysep okrętów niemieckich® Ucieczka powiodła się ku
trowi pościgowemu Straży Granicznej "Batory”, który z 22 pasażerami 
/oficerowie i szeregowcy z Juraty/ osiągnął ląd szwedzki® Nie udało się 
natomiast przedarcie trzem kutrom motorowym, z których każdy zabrał 
18-20 pasażerów® Wszystkie zostały wykryte i zatrzymane przez Niemców, 
jeden dopiero po 3 dniach® Wśród próbujących przedarcia się był kuter ry- 
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114 I e i c h e r t, s« 14; B o r y s i e w i c z, s® 112; Macie
jewski, s® 27; K r a s s o w s k i, s® 48; Ż o c h o w s k i, 
s® 30/31 oraz Wilczyński, s® 69®
Stankiewicz, II, s® 6/7; Trojanowicz-Pio
trowski, s® 72/73 oraz Maciejewski, s® 27®
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backi "Adela”, stanowiący prywatną własność jednego z oficerów rezerwy 

Marynarki Wojennej, który pełnił służbę na odcinku obrony przeciwdesan
towej, obsadzonym przeż .załogi kanonierek® Kuter przygotowano do rejsu 
i w nocy wyszedł on w morze, zabierając około 25 uciekinierów, oficerów, 
podoficerów i marynarzy. Około 25 Mm na północ od cypla jednostka zosta
ła wykryta przez zespół dozorowców niemieckich, jego załoga zaś wzięta do 

. -.116niewoli®

Niepowodzeniem zakończyła się również próba ucieczki motorówki stra
ży celnej, która krótko po północy wyszła z poxłtu handlowego w Helu® 
Inicjatorem wyprawy był st®mar® Gumiński. Wśród około 10 pasażerów znaj
dowali się marynarze oraz żołnierze z 2 MDAPl i jeden podporucznik wojsk 
lądowych® Nawigację prowadził ppor® Żochowski® Motorówka była w dużym 
stopniu zużyta, a jej silnik mało sprawny® Z trudem udało się go urucho
mić® Podczas przejścia na morzu nieoczekiwanie pojawił się nad motorów
ką nisko lecący samolot® Nie chcąc, by pilot zauważył ślad torowy i bryz
gi fal pod dziobem, zmniejszono szybkość, redukując obroty silnika, któ
ry w tym momencie zgasł® Nie udało się już go ponownie uruchomić® Na do
miar złego wzmógł się wiatr i wzrastała fala, do której dryfowana moto
rówka ustawiła się burtą, co spowodowało, że wielu pasażerów ciex*piało 
na chorobę morską® Szczęśliwie wiatr znosił niefortunnych uciekinierów 
w kierunku brzegu, który osiągnięto wczesnym świtem® Motorówka osiadła 
na plaży w rejonie baterii im® Laskowskiego, a jej pasażerowie brodząc

117 w wodzie, zeszli na ląd®

Rano, 2 października przygotowywano się fta przyjęcie Niemców® Kapitu
lacja naznaczona została na godz® 10.00® W plutonie NKM-ów w Jastarni od
czytano rozkaz pożegnalny i odśpiewano hymn państwowy® rozkazie adm® 
Unrug dziękował za przejawione męstwo oraz wzywał do zachowania spokoju 

w
i dyscypliny® Rozkaz kończył się słowami? eoa Nadejdzie ta chwila, gdy 
po skończonej wojnie defilować będziecie nie tylko w YZarszawie, ale i w 
Berlinie”®118

Obsada plutonu NKM-ów oraz załoga 41 baterii przeciwdesantowej oko
ło godz® 9.00 udały się w szyku zwartym do portu w Jastarni, gdzie naz
naczona była zbiórka wszystkich oddziałów z Jastarni® Tam resztki broni 
złożono w kozły, oczekując nadejścia Niemców. Na północno-wschodnim na- 

116£ Z a b o r s k i, s® 10/11 oraz Maciejewski, s® 28.
117 Żochowski, s® 31/32®
118

Wilczyński, s® 69®
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brzeżu portu zebrały się załogi trałowców, do których podniosłe prze
mówienie wygłosił dowódca obrony Jastarni, kmdr ppor© Boczkowski© W tym 
czasie nad zgromadzonymi krążyła na wysokości 50-100 m eskadra wodnosa
molotów z wycelowaną bronią maszynową© Około godz© 11©00 pojawiły się 
od strony Pucka kutry trałowe, które zacumowały w porcie© Z okrętów wy
siedli wyżsi oficerowie marynarki i armii, a na ląd zeszły oddziały 
piechoty morskiej© Oficerów niemieckich spotkał na molo północno-zachod
nim kmdr ppor© Boczkowski oraz kpt© Borysiewicz© Najstarszy z oficerów 
wygłosił do zebranych przemówienie, zawiadamiając o zakończeniu wojny i 
przejęciu władzy nad portem© Oficerów i podchorążych oddzielono od sze
regowych i marynarzy, poczem oficerowie po zabraniu pod eskortą rzeczy 
osobistych z kwater, załadowani zostali na kutry trałowe i przewiezieni 
do Gdyni© Marynarzy i podoficerów przewieziono statkiem do Pucka, gdzie 
zamknięto ich w tamtejszej farze, skąd w nocy odwieziono do więzienia w 

119Wejherowie© Po tygodniu wywieziona jeńców do obozów w głębi Niemiec©

Oddziały z rejonu Juraty zebrały się w środku tej miejscowości przy 
szosie, ustawiając się w dwuszeregu© Oddzielnie stanęli oficerowie 
Marynarki Wojennej, osobno podoficerowie i marynarze, osobno zaś podod
działy KOP© Łącznie na zbiórce było około 2 tys© ludzi© Koło południa 
nadjechało z Jastarni samochodem kilku oficerów niemieckich z fotoreporte
rami© Poszczególni dowódcy poprzez tłumacza meldowali stan /niedokładny/ 
swoich pododdziałów, poczem oficer w stopniu pułkownika wraz z trzema in
nymi oficerami przeszedł przed frontem, salutując© Wydano zarządzenie 
złożenia w jednym miejscu broni, amunicji, lornetek, masek przeciwgazo
wych i aparatów fotograficznych© Z Jastarni nadjechały w tym czasie nie
mieckie furmanki wojskowe, na które załadowano walizki i worki z rzecza
mi osobistymi, odwożąc je do portu©

Kolumna skierowała się do portu w Jastarni© Na czele szli wyżsi ofi
cerowie? komandor Frankowski, płk Wyrostek, dalej młodsi stopniem ofice
rowie, wreszcie podoficerowie, a na końcu marynarze i żołnierze KOP© 
Pochód prowadził młody porucznik niemiecki, nazwiskiem Muller, po bo
kach zaś otaczali jeńców żołnierze uzbrojeni w karabiny z nasadzonymi 
bagnetami© W porcie funkcjonariusze Gestapo rewidowali pobieżnie ofice
rów i marynarzy w poszukiwaniu ukrytej broni© Dwoma kutrami trałowymi 
odwieziono oficerów i ich bagaż do portu wojennego w Oksywiu, podczas 
gdy marynarze pozostali jeszcze w Jastarni, skąd później przewieziono 

120 ich do Pucka©

119 W i 1 c z y ń s k i, s® 69/70 oraz Borysiewic z,..s© 112® 
120 T r o j anowic z-P iotrowski, s© 75“78 oraz Stan

kiewicz, II, s® 7/8©
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Oficerowie służby zdrowia otrzymali rozkaz stawienia się w szpitalu 
polowym w Juracie. Około południa od strony Jastarni nadjechał pojedynczy 

motocykl z przyczepą, z którego wysiadł oficer w stopniu pułkownika.
121 Raport złożył mu kmdr ppor. Szalewicz.

9 kompania KOP wraz z innymi oddziałami miała wyznaczony rejon zbiór
ki w lesie między Jastarnią a Juratą. 0 godz. 8.00 dowódca kompanii za
rządził zbiórkę, poczem wyruszono w kierunku punktu zbornego. Tutaj nie
którzy podoficerowie w obawie przed represjami ze strony Niemców, po- 
odpruwali dystynkcje oraz pozdejmowali wstążki z czapek, a nawet godła 
/później Niemcy polecili naszyć dystynkcje z powrotem/. Od strony Jastar
ni ukazał się oddział lotników niemieckich z bronią gotową do strzału. 
Do przodu wyszedł oficer, zapytując, czy zebrani nie mają ze sobą broni. 
V/ kolumnie czwórkowej ruszono w kierunku portu w Jastarni. Miejscowość 
osiągnięto o zmierzchu, poczem w dużej ciasnocie rozlokowano jeńców w 
hotelach i pensjonatach. Nazajutrz, 3 października, zarządzono zbiórkę 
na ulicy, przeprowadzając pierwszą rewizję i odbierając marynarzom i 
żołnierzom koce. W porcie załadowano jeńców ciasno na kilku statkach i 
przewieziono do Pucka. Tutaj wprowadzono ich do fary, którą otoczono 
wartownikami z bronią gotową do strzału. W kościele Gestapo przeprowadza
ło segregację jeńców. Przez cały dzień i całą noc nie wypuszczono nikogo 
na zewnątrz, jeńcy zmuszeni więc byli załatwiać potrzeby fizjologiczne w 
świątyni. Od momentu wzięcia do niewoli ani razu nie wydano posiłku, ży
wiono się więc skromnymi zapasami /nie wszyscy je posiadali/, które po
brano jeszcze przed kapitulacją. Następnego dnia wyprowadzono jeńców ® 
kościoła, a oddział SS odprowadził w nieznanym kierunku grupę wyselek
cjonowanych więźniów. Pozostałych otoczyli członkowie tzw. służby pracy 
/Arbeitsdlenst/, eskortując jeńców do Cetnlewa, gdzie na terenie ośrod
ka sportowego wyodrębniono barak i część placu, otaczając go drutem kol- 
czasty^ą. Po raz pierwszy od wielu dni wydano jeńcom chleb i gorącą stx*a»»ęv 
wę. Po sprowadzeniu ostatniej grupy marynarzy z Helu, oałość ustawiono 
w kolumnę marszową, odprowadzając na dworzec w Pucku, skąd pociągiem

122 przez Redę i Wejherowo wywieziono wszystkich do obozow jenieckich.

121 Bederski, s. 11.
122"Krassowski, s. 49“55.



245

Równocześnie z wysadzeniem wojsk w Jastarni# oddziały niemieckie za
jęły port w Helu, Jako pierwsze pojawiły się wodnosamoloty, które w 
ilości sześciu, około godz, 11,00 wylądowały na brzegu plaży w pobliżu 
portu wojennego. Piloci niemieccy zaskoczeni byli widokiem szczątków 
polskich samolotów, pytając zaciekawieni# czy nie są to strącone przez 
artylerię polską samoloty niemieckie. Wkrótce do portu wojennego weszły 
okręty z oddziałami wojskowymi dla obsadzenia Helu, Oficerowie niemieccy 
z eskortą rozeszli się w terenie celem przejęcia stanowisk, magazynów i 
i innych obiektów. Jeden z nich w stopniu kapitana# posiadał szczegóło- 

123 wą mapę Helu z błędnie naniesionymi, stanowiskami artylerii.

Załogę schronu "T" kapitulacja zastała w czasie spożywania ostatnie
go wspólnego obiadu. Udała się ona do niewoli eskortowana przez oddział 
marynarzy pod dowództwem podporucznika. Na-czele grupy wyszedł ze schro
nu komandor inż, Konstanty Siemaszko. Wagonetkami motorowymi# którymi 
rozwożono amunicję ze schronów na pozycje# przewieziono wszystkich do 
portu wojennego w Helu, Byli tam zebrani już oficerowie i marynarze# 
głównie ze sztabów. Znajdował się wśród nich także adm. Unrug.

Do Dowództwa 2 Morskiego Dywizjonu Artylerii Plot przybyło 3 ofice
rów /komandor podporucznik i dwóch poruczników/ wraz z kilkoma maryna
rzami celem odprowadzenia załogi do portu wojennego w Helu. Zgromadzonym 
w porcie oficerom odebrano kordziki# poczem wszystkich załadowano na 
statek wycieczkowy.,."Paul Beneke". Jeńców zamknięto pod pokładem, a panu
jący na zewnątrz sztorm spowodował chorobę morską wszystkich niemal war
towników. Wieczorem statek dobił do nabrzeża oliwskiego# naprzeciw Wes- 
terplatteo Oficerów zaokrętowano na stojącym w pobliżu transportowcu sa
nitarnym "Wilhelm Gustloff"# który miał przewieźć jeńców do Kilonii. Na 
statku było wielu rannych marynarzy# polskich i niemieckich. Gdy naza
jutrz# 3 października, wyprowadzono wziętych do niewoli na pokład do 
apelu porannego, okazało się# że znajdują się tam już jeńcy z walk o 
Gdynię i Oksywie. Oficerowie niemieccy z zaciekawieniem pytali o dowód
cę baterii im. Laskowskiego. Kpt.mar* Zbigniew Przybyszewski z ręką na 
temblaku# mimo że znał język niemiecki# nie chciał z Niemcami rozmawiać. 
Odnoszono się doń z dużym szacunkiem. W ciągu dnia zmieniono decyzję i

Maciejewski, s8 29123
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pod wieczór załadowano oficerów do autobusów, przewożąc do budynku 
Szkoły Morskiej w Gdyni, gdzie jeńców rozlokowano w salach wykładom 

, 124 wycho

2 października, o godzo 18.00 inny transport jeńców odszedł z 
Helu do Gdyni. Na statek załadowano ponad tysiąc ludzi z bagażem.. 
Ze względu na znaczne obciążenie oraz niebezpieczeństwo min reje trwał 
dość długo i dopiero około 21900 zacumowano przy nabrzeżu węglowym w 
porcie handlowym w Gdyni. Tutaj jeńców otoczono, ustawiono szóstkami, 
oświetlono reflektorami /w mieście obowiązywało zaciemnienie/ i od- 

125 prowadzono do budynku szkoły mechanicznej przy ul9 Morskiej.
Zespół budynków szkolnych przy ul. Morskiej był tymczasowym miejscem 
zakwaterowania wziętych do niewoli oficerów polskich. Stąd, 4 paź
dziernika wieczorem, wywieziono wszystkich pociągiem do obozów je
nieckich w Niemczech.

X X
X

W trakcie prac redakcyjnych nad biuletynem autor spotkał się w 
kilku wypadkach ż wypowiedziami, kwestionującymi wiarogodność nie
których opisanych przez niego zdarzeń. Niekiedy osoby wypowiadają
ce się uzupełniały opis przez podanie nowych faktów. Wszystkie te 
zasługujące na uwagę ustne relacje, nie mogły być już w tekście 
uwzględnione. Autor żywi nadzieję, że opracowane wspomnienia spot
kają się z zainteresowaniem Czytelników, zwłaszcza zaś uczestni
ków walk wrześniowych na Wybrzeżu. Ich krytyczne uwagi i wypowie
dzi będą wartościowym uzupełnieniem istniejących źródeł, umożliwia
jąc w przyszłości opracowanie pełnego obrazu walk na Helu.

1 ? A
Żochowski, s. 32/33 oraz Kuczkowski, s. 29=31, 

125 Maciejewski, s. 29/30. Dzisiaj ul. Morska nosi nazwę
Czerwonych Kosynierówo



MGR JANUSZ SIEKIERZYNSKI

SPRAWY MORSKIE W POWSTANIU STYCZNIOWYM

W dziejach walki narodowo-wyzwoleńczej podczas powstania stycznio
wego na uwagę zasługują wysiłki rządu powstańczego zmierzające do utwo
rzenia narodowych sił morskich.

Czynnikiem, który zmusił Rzaed Narodowy do zwrócenia uwagi na morze, 
był trudny do rozwiązania problem zaopatrzenia powstania w broń. Państwa 
zaborcze, jednocząc swe wysiłki celem stłumienia powstania, dokonały 
ścisłej blokady Królestwa, poważnie utrudniając kontakty między ludnoś
cią zaboru rosyjskiego i innymi dzielnicami kraju. Jedyną drogą, którą 
można byłoby dostarczać powstaniu materiały wojenne,pozostało morze. 
Stąd też zrodziła się myśl zorganizowania wyprawy morskiej, która posta
wiła sobie jako zadanie wysadzić desant i jednocześnie zaopatrzyć w broń 
powstańców na Litwie. Patronat nad tą wyprawą objęło stronnictwo Białych, 
a dowódcą jej został pułkownik Teofil Łapiński.

1 
Historię tej wyprawy poruszyli w swych pracach St. Zieliński,

A. Szelągowski,^ M. Godlewski,3 J. Stępowski,4 W. Hubert,3 K.Lepszy,8 

B. Skarżyński,7 St. Gierszewski,8,Autorzy ci, ze względu na charakter 

«■>«« mb «» toeunaai ma «-—> mm u» mu wu mm um

1 St. Zieliński , Bitwy i potyczki 1863-64, Rapperswil 1913® 
2 A. S.zelągowski , Dzieje Polski w czasach powstania stycz

niowego /w/ Polska j. jej dzieje i kultura, t. III, s. 414® 
3

M. Godlewski, Wyprawa morska powstańczego okrętu w 1863 r. 
"Przegląd Morski" 1936, nr 86.

4
J. Stąpowski , Sierakowski i Mierosławski - twórcy wyprawy 
bałtyckiej 1863 roku, "Przegląd Morski", 1937 nr 100, s. 539-54S; 
tenże, Przypiski do wyprawy bałtyckiej 1863 r. "Przegląd Morski" 1938, 
nr 106, s. 32-38; tenże Rapsod morski. "Twórczość" 1949, nr 7, s.55-77; 
Epilog morskiej wyprawy powstańców w 1863 r® "Przegląd Morski" 1938, 
n» 110, s. 377-386.

5
W. Hubert, Polskie dążenia morskie, Warszawa 1939, s. 100^107, 

8 K. L e p s z y, Dzieje floty polskiej. Gdańsk 1937, s. 296-297® 
7 , ,

B. Skarżyński, Szwecja, a powstanie styczniowe. "Tworczosc" 
1950, nr 3, s. 81-92. 

g
St. Gierszewski, Wyprawa morska Łapińskiego a przemyt broni 
przez Gdańsk, Gdańsk 1958®



swych prac, w ogólnych zarysach naświetlili samą wyprawę, przyjmując za 
Q

podstawę źródłową pamiętnik płk. Łapińskiego© Niektórzy z nich, zwłasz
cza J. Stępowski i St. Gierszewski poddali krytycznej analizie pewne 
fragmenty tego pamiętnika. Szczególnie cenne są uwagi dr. Stanisława 
Gierszewskiego pod adfesem organizatorów wyprawy i stronnictwa, spośród 

którego się oni wywodzili.

Literatura poświęcona innym wysiłkom morskim, czynionym przez Rząd 
Narodowy w okresie powstania styczniowego, jest bardziej uboga. Na te
mat prób utworzenia sił narodowych na morzu w latach 1863-1864 poza J.Ro- 

11 12gowskim i St. Zielińskim wspomina tylko marginesowo W. Hubert i 
13K. Lepszy, Podobnie również Polska wyprawa na Kaukaz z września 1863 

,. 14
roku oprócz kilku wzmianek i pracy Stanisława Bobr-Tylinga nie do
czekała się wyczerpującego opracowania.

Mało znana jest także stanowisko zajęte przez ludność pomorską wo- 
be| powstania. Zagadnienia te nie są jeszcze zbadane, choć ludność po
morska udzielała powstańcom wydatnej pomocy materialnej i brała czynny 
udział w przerzutach broni do Królestwa.

Praca niniejsza stawia sobie skromne zadanie zebrania najważniejszych 
faktów i przedstawienia wysiłków rządu powstańczego w poczynaniach mors
kich, mających na celu stworzenie floty polskiej podczas powstania stycz
niowego i czynne jej włączfenie do walki narodowo-wyzwoleńczej.

WYPRAWA MORSKA PUŁKOWNIKA ŁAPIŃSKIEGO

Powstanie styczniowe, mimo poniesionej klęski w sensie militarnym, 
miało wielkie znaczenie dla dalszych losów narodu polskiego. Można je 
uważać za w znacznym stopniu udaną rewolucję o charakterze buriuazyjno- 
demokratycznym. Zniosło ono dotychczasową hegemonię feudalnego ziemiaństwa, 

9
T. Łapiński, Powstańcy na morzu w wyprawie na Litwę. Lwów 1878© 

10 J© Rogowski, Flota polska w powstaniu styczniowym. "Morze” 1926, 
nr 2.

11 St. Zieliński, Marynarka wojenna powstania styczniowego. "Morze" 
1932, nr 7-8©

12
W. H u b e r t, o.c©

13 Tf
k. Lepsay, o.c©

14
St© Bób r-T y 1 i n g, Polska wyprawa na Kaukaz 1863© "Bellona" 
1958, sa 150-161©
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przyczyniło się do likwidacji na pół feudalnych stosunków na wsi, likwi
dacji pańszczyzny i wprowadzenia pełnego, na znacznie lepszych warun
kach niż w Rosji - uwłaszczenia chłopów. Polska dopiero po powstaniu 
styczniowym weszła w stadium pełnego kształtowania się stosunków kapita
listycznych i powstania w miejsce szlacheckiej hegemonii w życiu państwa 

15 nowego bućżuazyjnego narodu.

W dobie powstania styczniowego program walki o niepodległość był 
nierozłącznie związany z programem przewrotu społecznego. Program ten 
przyjęło stronnictwo Czerwonych, a wytyczał go już Manifest Towarzystwa 
Demokratycznego w Paryżu, którego społeczne hasła, szczególnie postulat 
uwłaszczenia chłopów, stanowiły od lat trzydziestu dogmat wszelkiego ru
chu niepodległościowego i demokratycznego w Polsce. Przy programie Czer

wonych skupiały się dolne warstwy społeczeństwa polskiego, a więc postę
powa inteligencja, ludność rzemieślnicza i robotnicza, zubożała szlach
ta oraz w końcowej fazie powstania znaczna część chłopstwa.

Inny program reprezentowało szlachecki® stronnictwo Białych. Zamie
rzało ono wprowadzić bardzo ograniczone reformy społeczne. Przywódca 
tego stronnictwa, Andazej Zamoyski godził się np. na wprowadzenie czyn
szu na wsi, dążąc do upodobnienia Polski do Anglii z jej systemem długo
terminowych dzierżaw. Margrabia Wielopolski też godził się na oczynszo- 
wanie i poza tym pragnął kopiować w Polsce wzory pruskie. °baj byli cał
kowicie zgodni ze sobą i z resztą szlachty, że ziemia ma pozostać wyłącz
ną własnością obszarników. Zwolennicy pc ziemiańsku .pojętego postępu 
dodawali, że część pól może byćwleśaańinowi sprzedana, oczywiście za wy- 

16 soką ppłatą. " Większość jednak zamożnej szlachty ni® chciała żadnych 
zmian, dążyła do pozostania przy starym systemie.

Stanowisko szlachty w kwestiach społecznych wpłynęło na stosunek do 
powstania® Jeden z Czerwonych twierdził, że szlachta powstania ni® chcia
ła, ale bała się przyznać do tego głośno. Spostrzeżeni* to znajduje po
twierdzenie w całym przebiegu wypadków® Biali nie ośmielali się otwarcie 
i zdecydowanie występować przeciw patriotycznej propagandzie i akcji Czer 

17 wonych® Kiedy powstanie wybuchło, powzięli początkowo decyzję n^e łącze 
nia się z nim, ale uznania go za narodowe. Rychłe decyzję tę zmieniono. 
Wszyscy przywódcy Białych byli bowiem zgodni co do tego, że w każdej 
M M M » M M M M M O* M MD OH «M» OB M O0 an M UM » UD « <=a M
15Po J asienica, Biały front, Warszawa 1960, s. 265. 
16 P. Jasienica, o.c., s. 74.
17 Tamże, s. 81.
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sytuacji przewodnictwo w narodzie należy się tylko i wyłącznie warstwie 
ziemiańskiej. Przeciwstawienie się walce niepodległościowej byłoby rów

noznaczne * ątratą tytułu do "moralnego prymatu" w narodzie, a tego 
właśnie Biali najbardziej się obawiali. Obawa ta wpłynęła na decyzję 
przystąpienia do powstania.

Powstanie objęło głównie ziemie Królestwa. Od pierwszych jego chwil 
poważnym problemem stało się nabycie broni. W pierwszych dniach powsta
nia walkę podjęło około 7 tysięcy powstańców, uzbrojonych zaledwie w 
600 strzelb myśliwskich. Było to za mało, aby prowadzić walkę zbrojną 
z 200 tysięczną armią carską w Królestwie. Problem zdobycia broni roz
patrywany był już podczas przygotowań do powstania. Jak ważną byłe 
sprawa zaopatrzenia powstania w broń, świadczy nota Komitetu Centralne
go występującego pod mianem Rządu Narodowego do ks. Władysława Czarto
ryskiego z 28 kwietnia 1863 r.$8

Spodziewano się, że częściowo można go będzie rozwiązać przy pomocy 
państw zachodnich,na poparcie których poważnie liczono. Stronnictwo 
Białych wierzyło nawet w interwencję państw zachodnich, zwłaszcza Anglii. 
Nadzieje te były jednak płonne. Anglia, wierna Swej tradycyjnej polityce 
utrzymania równowagi sił w Europie, interesowała się sprawą niepodległoś
ci Polski tylko w takim zakresie, w jakim odpowiadało to jej interesom. 
Nie przeciwstawiałaby .się utworzeniu niepodległejcPolski, spełniającej 
w jej planach rolę państwa buforowego między Rosją i Prusami, obawiała 

19 J się jednak zbytniego osłabienia Prus i wzrostu hegemonii Francji. Obawy

W nocie tej czytamy? "Niedostatek broni jedyną jest dzisiaj przeszko
dą, niedozwalającą rozwinąć się powstaniu w tych granicach, do jakich 
moralna siła i zapał całego narodu rozszerzyć by go mogły. Brak ten, 
udaremniający najwznioślejsze poświęcenie narodu, wkłada obowiązek na 
rząd narodowy polecić W.Ks.Mośći, abyś w programacie działań swoich, .1 
dostanie broni i sprowadzenie takowej do Polski, na pierwszym położył 
miejscu. Szczegółowej instrukcji Rząd Narodowy nie udziela w przekona
niu, że Książe będąc równie przekonany o gwałtowności potrzeby, .-I 
broń dostaniesz, jeżeli dostanie jej jest możliwe; aby dać jednak mia
rę, o ile broń jest konieczną, nadmieniany, że czwarta zaledwie część 
powstańców ma broń odpowiednią tej, jaką nieprzyjaciel żołnierzy na
szych morduje. W wypadku gdyby stosunki jakie Książe posiadasz, nie
odpowiednimi się okazały, rząd narodowy upoważnia J_.Ks. Mość do zbada
nia czyby nie było możliwości zaciągnięcia w tym celu pożyczki naro
dowej. 0 skutku niniejszego polecenia zechcesz Książe jak 2Ujją$śpiesz- 
niej Rząd Narodowy zawiadomić". Por. Y/ydawnictwo materiałów do historyi 
powstania 1863-1864» t. V, s. 178-180.

^9H. Wereeeyoki, Anglia a Polska w 1. 1860-1865. Lwów 1934» 
s. 39.
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te zadecydowały o negatywnym stosunku polityków angielskich do powsta
nia w Polsce. Inne stanowisko zajęła post$pov/a część społeczeństwa an
gielskiego# darząc powstanie sympatią i moralnym poparciem. Zaintereso
wanie sprawą Polski tej części społeczeństwa angielskiego wzrastało w 
miarę rozwoju powstania. Wywierało to wpływ na oficjalne deklaracje mini
sterialne i przemówienia w parlamencie, które wprawdzie niczego nie obiecy- 

20 wały, ale jednak wzbudzały nadzieję w społeczeństwie polskim.

Bazując na tych nadziejach, Rząd Narodowy starał się wykorzystać 
Anglię jako bazę, z której będzie można zaopatrywać powstanie w niezbęd
ną do prowadzenia walki broń i zasilać je nowymi ochotnikami. 8tąd po
wzięto decyzję, że właśnie ® Anglii wyruszy wyprawa, której zadaniem będzie 
dostarczenie powstańcom na Żmudzi broni i zasilenie go nowymi rezerwami 

21 ludzkimi.

Myśl zorganizowania wyprawy morskiej wynikła wobec trudności dostar
czenia broni drogą lądową. Trudności te czyniono bądź na drodze jawnej 
interwencji dyplomatycznej', bądź też często były wynikiem' współpracy amba
sady carskiej z policją państw, w których broń zakupywano. Ambasador bry
tyjski przy rządzie petersburskim lord Napier pisał np., że doszło do 
porozumienia pomiędzy posłem rosyjskim w Berlinie a Bismarckiem, mające
go na celu uniemożliwienie pomocy powstańcom poprzez Prusy. Przykładem 
natomiast współpracy policji francuskiej z ambasadą rosyjską w Paryżu był 
fakt aresztowania tam Franciszka Godlewskiego - powstańczego delegata 

uzbrojeniowego. Akta wspomnianego zostały nadesłane ambasadzie rosyjskiej 
przez policję francuską. W rezultacie przeznaczone dla powstańców karabi
ny nie dotarły do miejsca przeznaczenia# a oddziały partyzanckie w dal
szym ciągu przeciwstawiały dobremu uzbrojeniu wojsk carskich myśliwskie 

flinty i kosy. W tych warunkach na wykorzystanie drogi lądowej celem 
transportowania broni przez Prusy lub Austrię nie można byłż liczyć, pańs
twa te wykazały bowiem wobec ruchu powstańczego zdecydowanie wrogą posta
wę. W obliczu tych trudności wśród członków Rządu Narodowego zrodził się 
, 22
śmiały projbkt dostarczenia powstaniu broni i amunicji drogą morską. 
Projekt ten wiązał się ściśle ze sprawą rozszerzenia powstania na Litwę . 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

20 Tamże# s. 43* 
21 Tamże, s. 45» 
22 M. Godlewski, Wyprawa morska powstańczego okr<?tu w 1863 r., 

"Przegląd Morski", Gdynia 1936 nr 86, s. 368®



VI przeciwieństw!* do Królestwa, gdzie walki rozpoczęły się już 18 
stycznia, szarsz* wystąpienie spiskowców na Litwie przewidziane było 

23 dopiero na drugą połowę kwietnia© Dowództw® nad siłami powstańczymi 
na Litwie objął znany rewolucjonista, jeden z radykalnych, działaczy Czer
wonych Zygmunt Sierakowski. VI latach poprzedzających wybuch powstania 
styczniowego był on podpułkownikiem rosyjskiego sztabu generalnego. Po 
wybuchu powstania natychmiast zrezygnował ze świetnej kariery wojskowej 
i przybył do Królestwa, aby wziąć udział w walkach© Sierakowski dążył 
do zamiany bezładnej partyzantki w regularną wojnę, gdyż tylko większe 
oddziały wojskowe mogłyby prowadzić skuteczną walkę© Plany jego przewidy- 

24 wały wciągnięcie szerokich mas chłopskich do walki z zaborcą© V/ mysi 
założeń powstanie miało objąć swym zasięgiem Żmudź i Kurlandię© Powstań
cy postawili sobie zadanie przy realizowaniu tej koncepcji opanować Po- 

ł$gę lub też jakąś inną część wybrzeża litewskiego, aby w ten sposób 
otworzyć drogę od strony morza© Jednocześnie plan zakładał przerwanie 

komunikacji między Petersburgiem, a wojskami:, rosyjskimi w Królestwie©

Zrealizowanie planu Sierakowskiego miałoby wielkie znaczenie dla 
, , 25

dalszych losow powstania nie tylko na Litwie, ale także w Królestwie© 

Powstańcy na Litwie otrzymaliby połączenie z morzem, a przerwanie komuni
kacji z Petersburgiem utrudniłoby działania oddziałom rosyjskim w Kró
lestwie. Opanowanie części wybrzeża morskiego rozwiązałoby skutecznie 
ważny dla powstania problem zaopatrzenia w broń i amunicję, bez naraża
nia tych towarów na konfiskatę. W grę wchodziła takż* cicha nadzieja 
niektórych przywódców powstania, zwłaszcza Białych, liczących stal* na 
interwencję zbrojną państw zachodnich, głównie Francji. Zajęcie wybrzeża 
morskiego znacznie ułatwiłoby taką interwencjęa Trzeba także dodać, że 
plany Sierakowskiego rozszerzenia powstania na Litwę, a stamtąd na tere
ny Białorusi i Ukrainy, pokrywały się z założeniami Białych. W myśl bo
wiem wypowiedzianych przez Napoleona III słów, przelana przez powstańców 

krew miała zakreślić przyszłe granice Polski. Bez ziem nad Dnieprem, Niem
nem i Dźwiną, gdzie skupiały się majątki największych obszarników, nie 
wyobrażali sobie przywódcy tego stronnictwa przyszłej Polski© Przy reali
zacji swego planu Sierakowski mógł więc liczyć na poparcie Białych, 

23 Z dziejów oręża polskiego, Warszawa 1959» s. 388. *
24 M. Godlewski, o.c©, s© 368© 
25 Tamże, s© 369© *



którzy zresztą później objęli kierownictw© nad przygotowywaniem wyprawy 
morskiej Łapińskiego®

Realizując koncepcję Sierakowskiego, powstańcy mieli uderzyć równo- 
cześnie w różnych punktach Litwy na nieliczne garnizony wojsk rosyjskich, 
a także zdobyć podstępem twierdzę Dyneburg® Pod osłoną tej twierdzy mia
ły zgromadzić się na Żmudzi główne siły powstańcze, które następnie opano
wałyby część wybrzeża bałtyckiego.®

W połowie kwietnia 1863 r® Sierakowski rozpoczął realizację podstawo
wych wytycznych swego planu® Na czele niewielkiego oddziałku, unikając 
dróg i traktńw^.., poruszaj się przez odwieczne puszcze w kierunku morza® 
Początkowo szczęście sprzyjał© jego poczynaniom® Pod Rogowem w wyniku 
śmiałego natarcia rozbił liczniejsze od własnych sił oddziały rosyjskie® 
Zwycięstw© to na tyle podniósł® go m duchu, że zdecydował się na opusz
czenie leśnych bezdroży i podążał bitym gościńcem, entuzjastyczni® witany 
w każdej wsi przez miejscową ludność®

Pochód oddziałów powstańczych ku morzu zakończył się jednak tragicz
nym finałem® V? okolicach Birż oddział Sierakowskiego został otoczony i 
rozbity przez przeważając® siły wojsk rosyjskich w dniach 2-4 maja® Sam 
Sierakowski, ciężko ranny, dostał się do niewoli i dnia 27 czerwca został 
stracony w Wilni® na szubienicy® Po klęsce pod Birżami powstanie na Litwie 
został© szybko stłumione przez gubernatora - siepacza carskiego gen® 
Murawiewa, który nie na darm© zyskał sobie przydomek "wieszatiela*1®

Klęska powstania na Litwie zaciążyła fatalnie na losach przedsię
wzięcia Łapińskiego® Ekspedycja ta zastała pozbawiona wyboru dogodniej
szego miejsca d@ wysadzenia desantu., ponieważ wybrzeża Żmudzi znajdowały 
się w rękach wojsk rosyjskich® Mim© te postanowione wyprawę zorganizować® 
Przygotowania d© niej zaczęte czynić w Anglii już w pierwszym miesiącu 
powstania® W styczniu 186J r® znaleźli się tam agenci uzbrojeniowi Rządu 
Narodow®g® Demontowics i Ówierciakiewicz,2® którzy mieli się zająć stroną
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26 Jeszcze w ro 1862 wysłał go Komitet Centralny dla porozumienia się z 
Mazzinim w sprawie przygotowań w związku z zapowiedzianą branką® 
Kiedy powstanie wybuchło, Łwierciakiewicz ujawnił swoją misję i. uwa
żał się oficjalni® za agenta Rządu Narodowego® Nie znał on jednak 
terenu angielskiego, nie miał kontaktu z oficjalnym światem londyńs
kim, nie znał nawet języka angielskiego® Ni® wszedł też w stosunki 
z żadnym odłamem emigracji polskiej, tak że nie mógł rozwinąć dzia
łalności ani na polu dyplomatycznym ani projjagand^wyn® Prawdopodobnie 
jedynym jego oficjalnym wystąpieniem w Londynie w charakterze agen- 
ta Rządu Narodoweg® był® przyzwoleni® na stworzenie Centralnego Ko
mitetu Polskieg®® Wydaj® się, ż® Komitet tylko z kurtuazji w ogłoeą®<= 



organizacyjną ekspedycji® Oprócz wymienionych w pracach d©po®agał znaj
dujący się w Londynie młody ziemianiSŁ Feliks ZieńkĆwiOS- i sam płk. 
Łapiński® Ludzie ci z wielką energią i poświęceniem zabrali się do przy
gotowania wyprawy, gdyż pośpiech, ze względu na konieczność szybkiego 
zaopatrzenia powstańców w broń* był niezbędny®

Początkowo komisarze Rządu Narodowego, Demontowi.cz i Cwierćiaklewicz 
zamierzali kierownictwo nad całą wyprawą i dowództwo działaniami powstań- 

czymi na Litwie oddać w ręce znanego rewolucjonisty Mierosławskiego® 
Do porozumienia między nim a komisarzami Rządu Narodowego jednak nie 

doszło. Przez pewien czas DemontowicziCitoSńak±®wies; byli w poważnym 
kłopocie, gdyż trudno było znaleźć odpowiedniego człowieka, którego 

28 mogliby obarczyć funkcją kierownika wyprawy. ' Charakter ekspedycji wy
magał od takiego dowódcy gruntownej znajomości spraw morskich® Znalezie
nie takiego człowieka nie było sprawą łatwą® A czas naglił, powstańcy na 
Litwie trzymali się już resztkami sił, należało się więc z wyborem pos
pieszyć® Wreszcie kierownikiem wyprawy mianowano płk® Teofila Łapińskiego® 
Wybór ten należy uważać za przypadkowy? gdyż umiejętności żeglarskie 
Łapińskiego, a raczej ich zupełny brak, nie predystynowalygo do tego 
rodzaju funkcji® Chyba tylk® swym zdolnościom organizatorskim i talen
tom fortelowym może Łapiński zawdzięczać swą nominację na tego rodzaju 
stanowisko® Te cechy wyróżniały go bowiem spośród innych oficerów

niach powoływał się na Cwierciakiewicza® Poza tym Ćwierciakiewicz 
brał udział w organizowaniu wespół z płk® Łapińskim wyprawy na Żmudź, 
z którą opuścił Anglię. P. Jasienica, o.c®, s® 234®

27 M. Godlewski wysuwa tezę, że Mierosławski, nie mogąc 
otrzymać odpowiednich pełnomocnictw, sam odmówił zgody na objęcie 
dowództwa nad ekspedycją. Innego zdania jest St® Gierszew
ski. Uważa..ou,że sami komisarze Rządu Narodowego odsunęli Miero
sławskiego od wyprawy® Trudno jest w tej chwili z braku materia
łów źródłowych dociec, jak rzeczywiście przedstawiała się ta spra
wa, faktem jest, że realizacja wyprawy dostała się w ręce członków 
stronnictwa Białych w Londynie® Por. M. Godlewski, o.c®, 
e® 367 i St® Gierszewski, o®c®, s® 7®

28 JoStępowski, Przypiski do wyprawy bałtyckiej 1863 r 
"Przegląd Morski", 1938, nr 106, s® 32.
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29 emigracyjnych® O tym, że komisarze Rządu Narodowego zbyt pochopnie 
podeszli do sprawy wyboru kierownika ekspedycji, najlepiej świadczą 
wyjątki z pamiętnika Łapińskiego® Generał Zamoyski pragnąc go ostatecznie 
nakłonić do przyjęcia nominacji użył takiego argumentu, "Spuść się na 
Pana Boga'! , Jeżeli odmówisz dowództwa w tejOprawie, to wezmę pierwsze
go lepszego...". Motyw, który ostatecznie skłonił Łapińskiego do przy
jęcia tej funkcji, jest ciekawy® Słysząc bowiem słowa Zamoyskiego, kan? 
dydat-; na kierownika wyprawy pomyślał sobie - jak poda je w pamiętniku - 
"No trudno... kiedy wszyscy wariują,skądże ja mam robić z siebie wyją-

30 tek” - i nominację przyjął.

Osoba kierownika wyprawy w zamierzonej ekspedycji była czynnikiem 
ważnym, od którego w dużej mierze mogły być uzależnione całe jej losy, 
dlatego zagadnieniu temu warto poświęcić trochę więcej miejsca® Łapiń
ski był dobrym żołnierzem, a zarazem trochę romantycznym awanturnikiem, 
tułajądySL- Się prawie po całej ówczesnej Europie. Służył pod sztandara
mi Austrii, Francji, Rosji, Turcji. Był majorem polskiej dywizji wchodzą
cej w sk?afl/rosyjskich podczas wojny krymskiej. W roku 1857 na czele 

3 oficerów i 72 żołnierzy Polaków znalazł się na Kaukazie® Wybuchło wte
dy właśnie wielkie powstanie Czerkiesów, którzy wystąpili do walki a oku
pującymi ich kraj wojskami carskimi. Przez 2 lata prowadził wówczas 
Łapiński dość skuteczną walkę partyzancką z wojskami generałów Filipsona 
i Kayffmana. Wtedy miał okazję kilkakrotnie zapoznać się a morzem od 
strony wybrzeża podczas prowadzenia walk podjazdowych® Nie interesowa
ły go jednak zbytnio sprawy związane z morzem, a ze wszystkich rodzajów 
broni pasjonowała go najbardziej artyleria® Podczas walk na Kaukazie 

uwidoczniły się także jego organizatorskie zdolności® Jege oddział party
zancki był zawsze dobrze zaopatrzony w żywność. Bezwzględność i terror, 
jaki stosował podczas pobierania ceł od statków przepływających w pobli
żu brzegów Czerkiesji, uczyniły go sławnym pod nazwiskiem Tefik-beja® 
Kiedy powstanie Czerkiesów zostało stłumione, Łapiński zmuszony był 
e&tetj—------------------- ■-------------------------
29 J. Stępowa ki, Rapsod morski /Wielcy ludzie rewolucji na tle 

wyprawy morskiej powstańców w 1863 roku/® "Twórczość", 1949 r., nr 7 
b. 59.

30
J. Stępowski, Przypiski ..«, o.c®, a. 33.
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opuścić Kaukaz i udać się do Londynu. '^utaj zaczął opisywać swe żołniers
kie przeżycia. Pisał stylem dość barwnym, choć pozbawionym zasad grama- | 

tyki, a nawet ortografii. Książka zawierająca t® wspomnienia wyszła w 
Hamburgu w roku 1862 w języku niemieckim i nosiła tytuł "Góral® Kaukazu 

31 i ich walka o wolność".

W chwili mianowania dowódcą wyprawy morskiej Łapiński był dojrzałym, 
czterdziestoletnim człowiekiem i wszystkie cechy jeg© charakteru mogły 

się już w pełni rozwinąć. Odwaga, jaką wykazał podczas walk na Kaukazie, 
determinacja, talent organizatorski i spryt, nie mogły jednak zastąpić 
fachowej wiedzy żeglarskiej i znajomości nawigacji morskiej. Ten brak 
kwalifikacji morskich może był przyczyną, iż Łapiński stracił wiarę c© 
do powodzenia całego przedsięwzięcia. Srak wiary w powodzenie wyprawy 
u samego kierownika ni® wróżył nic dobreg® całej ekspedycji. Łapiński 
z niedowierzaniem przyjął wiadomość, jakoby w Dołędze, gdzie projekto
wano wysadzenie desantu, czekało na niego od razu kilka tysięcy powstań
ców, których miał uzbroić i objąć nad nimi komendę.

Po objęciu kierownictwa pad wyprawą komisarz Demontowicz wręczył 
mu dokument z pieczęcią Rządu Narodowego, zawierający, nominację na ge
nerała. Łapiński sceptycznie się odniósł do przedwczesnej, jak mu się 
zdawało, nominacji i nadziei na szybkie objęcie naczelnego dowództwa 
powstania na Litwie. Czynnikami, skłaniającymi go do objęcia kierownic
twa nad wyprawą, nie były ani zaszczyty ani tytuł, lecz właśnie żyłka 
awanturnicza, która stale popychała go do szukania nowych przygód.

Choć nie wierzył w powodzenie wyprawy, to jednak zabrał się gorli
wi® i energicznie do jej przygotowania. Przystąpił natychmiast do do
konania zakupów sprzętu wojennego i ekwipunku dla uczestników wyprawy. 
Szczegółowo interesował się każdym egzemplarzem poczynionych zakupów. 
Udało mu się korzystnie sfinalizować pertraktacja z kierownikiem fabryki 
Withwortfe,® wyniku czego wyprawa została wyposażona w trzy nowoczesne 
armaty. Realizując dalsz® zamówienia fabryka Withworth and Sons dostar
czyła Łapińskiemu jeszcze 1000 karabinów, 750 szabli kawaleryjskich 
francuskich, 100 000 ładunków karabinowych, 50 centnarów prochu an
gielskiego, 2 miliony spłonek, 200 lano i 1000 ładownic.

Większość powstańców walczących w trudnych warunkach terenowych 
w okresie zimy odczuwała brak ciepłej odzieży. Mając to na uwadze,

<® au> on «■> «»<w su <*□ on <x3oe>g-i ® <a> w ••toaDCEiaJka««0'-J u

31 *1
J.Stępowski, Przypieki., oac., s. 34.
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kierownictw* wyprawy zakupiło 500 starych płaszczy angielskich, 500 
koszul flanelowych, 500 par butów0 500 czako piechoty francuskiej, 
1000 sztuk czerwonego koloz*u kepi, a ponadto 500 proporców do lanc, 
50 siodeł i 2000 plecaków. Dokonując zakupu odzieży organizatorom przy 
świecał jeszcze jeden cel, a mianowicie chęć’ umundurowania oddziałów 
powstańczych w jednolity strój, aby w ten sposób upodobnić je ^o rogu- 

32 larnego wojska®

Na uwagę zasługują kontakty, jakie nawiązał Łapiński z ludźmi 
tej miary0 jak Karol Marks i Mazzini® W swych pamiętnikach przytacza 
on obszerne fragmenty rozmów przeprowadzonych z nimi w redakcji "Koło- 
koła"® Jak wynika z pamiętnika, Mazzini w bardzo czarnych barwach za
patrywał się na przyszłość Polski® Karol Marks natomiast wystąpił z 
propozycją niesienia Polsce natychmiastowej pomocy militarnej® Pro
jektował on utworzenie 20 000 legionu niemieckiego, który wziąłby 
udział w walkach po stronie dolski® Podkreślił przy tym, że winę za 
dokonanie rozbiorów Polski ponosi rząd pruski, który dokonał tego bo# 
aprobaty narodu niemieckiego® Liczn® dyskusja ideologiczne z Karolem 
Marksem wykazały, że Łapiński nie reprezentował zbyt postępowych prze
konań społeczno-politycznych® W wyniku tych dyskusji Marks szybko się 
zorientował, że Łapiński reprezentuje bardzo chwiejne politycznie ugru 
powanie emigracyjne® Najlepiej zresztą charakteryzują go pod tym wzglę 
dem słowa, które wypowiedział do Marksa na temat chłopów, iż jest to 
"do gruntu reakcyjna hołota"® Doskonało i trafnie ocenił Łapińskiego 
Hercem pisząc? "Łapiński był w całym tego słowa znaczeniu kondotierem® 
Nie miał żadnych ustalonych przekonali politycznych® Mógł iść z biały
mi i czerwonymi, x brudnymi i czystymi"® Słowa te bardzo trafnie cha
rakteryzują chwiejność przekonań Łapińskiego® Okazało się bowiem, że 
pułkownik, odwiedzając Marksa, jednocześnie utrzymywał kontakty z

33 ambasadą carską i austriacką®

Po dokonaniu zakupów wyposażenia dla uczestników wyprawy, pozosta
ła jeszcze jedna bardzo ważna sprawa do załatwienia® Był nią wybór i 

zakup odpowiedniego statku o nazwie "Ward Jackson* za sumę 25 tysię
cy złotych® Rył to dwupokładowy śrubowiec o nośności 400 ton, zaopa
trzony w maszynę o sile 300 KM® 
od ememwaeem oma** e» «» «■ om o» aDoo «■> >z»
32 M. G o d 1 e w ■ k i, o.c0, s® 369®
33 St« Gierszewski, o.c®, s® 8
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Przy staraniach © statek ni® zachowano tajemnicy. Hercen pis#®, 
ż® sprawę tę zlekceważono do tego stopnia# iż wstępne rozmowy w sprawie 

wynajęcia statku prowadzone były w towarzystwie żeglugowym Blackwood Co, 
które od kilkunastu lat wykonywał© zlecenia dla potrzeb admiralicji cara- 

*3> A 
klejo Dopiero później zorientowano się w sytuacji i zawarto umowę 8 

kompanią Pile Spener w Hartlepool# przy ©zym pertraktacje te przeprowa
dził Łapiński wspólni® z Albertem Gurem# emigrantem z czasów powstania 
listopadowego, dobrze obeznanym z® stosunkami handlowymi panującymi w 

35 Anglii. Pertraktacje uwieńczone zostały kupnem statku. Statek był pra- 
wie nowy, zbudowany solidnie i dość szybki, gdyż rozwijał szybkość 
trzynastu węzłów.3^ Pod względem szybkości ”Ward Jackson” ustępowa^ 

tylkoz&twielu statkom pływającym wówczas pod banderą Wielkiej Brytanii.37 

Musiał on posiadać jednak jakieś poważne wady# gdyż popreedni armato
rzy zaprzestali go używać do rejsów, transatlantyckich, oh©ć wzmożony 

ruch emigracyjny między portami Europy Zachodniej a Ameryką stwarzał 
korzystne warunki dla przewozów pasażerako-t©warowych. Trudne obecni® 
stwierdzić, jakiego rodzaju były te wady. Znał je niewątpliwie kapitan 
statku Robert Weatherley, który najlepiej był zorientowany we wszyst
kich właściwościach "Ward Jacksona”. Niestety, kapitan Weatherley ni® 

38 był zainteresowany w ujawnianiu prawdy © cechach swego frachtowca.

marynarce brytyjskiej uchodził ©n za doświadczonego oficera, mające
go za sobą kampanię morską ha Bałtyku w latach 1854°°56» odbytą w bry
tyjskiej flocie pod dowództwem admirała Karola Napiera. Weatherley 
zgodził się za sumę 110 000 złotych polskich doprowadzić statek d© brze
gów Litwy. Należał jednak d© ludzi# których chęć zysku może uczynić 

zdolnymi d© wszystkiego. Prawdziwe cechy charakteru wyszły dopiero na 
jaw w okresie trwania podróży morskiej0 już w pierwszym jej etapie. 
e^®<x>a»®q3®ccWTO«u«sii®c»a>tt>caaESB<B>c3an«=oo<->®®aaiw«5c2aa;®«aQcu<a)G3c®cnc3<mc»® 

34 J. S t ę p © w s k i, Przypiski.o o, o.Co, s. 35o 
35 JoStępowski, Rapsod morski, o.c., s. 59.
38 Tamże, s. 66 o 
37 Dla przykładu należy nadmienić# iż jeden z najszybszych statków, 

jaki® obsługiwały wtedy transatlantycki® linie Anglii, zbudowany w 
1859 r. *Gw®at Estera”, zwany "białym słoniem morskim”, rozwijał 
zaledwie szybkość do 14 węzłów. J.Stępowski, Rapsod 

morski, o.c., s. 59.
38 Obaj komisarze Rządu Narodowego, Demontowicz i Ówierciakiewicz, nie 

mając dostatecznego rozeznania w sprawach morskich zmuszeni byli 
do korzystania z rad fachowych ekspertów. Tych zaś narzuciło im 
stronnictwo Białych spośród Polaków osiadłych na emigracji. Eksperta
mi tymi byli wspomniany już wyżej Albert Gur, zamożny kupiec, emi-
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Okazało się wówczas, żs powierzają© statek takiemu człowiekowi popełnio- 
no jeszcze jeden błąd wśród wielu innych, jaki® poczyniono w toku przy
gotowań do wyprawy© Winę za ten stan rzeczy ponoszą głównie organizato
rzy©

P© uporaniu się z zakupem statku i sprzętu niezbędnego do wyposaże
nia ekspedycji, przystąpiono do werbowania ochotników© Nie był© z tym 
zbyt wielkich trudności© Na rzec® popierania sprawy polskiej rozwinęli 
swą ożywioną działalność agitacyjną rewolucjoniści i umysły tej miary 
jak Karol Marks, Mazzini i Bakunin© Bardzo szybko zdołał więc Łapiński 
zwerbować - jak pisz® w swoich pamiętnikach - 148 ochotników, którą t© 
liczbę należy przyjąć zm zbliżoną d© rzeczywistej, chociaż źródła szpie- 

39 gowskie wyolbrzymiły ją do 2509 a potem nawet do 300 uczestników©

Pod względem narodowościowym był t© prawdziwy konglomerat© Większość 
uczestników, bo 98, stanowili Polacy© ilpróc® Polaków był© 22 Francuzów, 
16 'Włochów, 3 Anglików, 3 Niemców, 2 Szwajcarów, 2 Belgów, 1 Holender, 
1 Kroat, 2 Rosjan© Taki różnorodny skład narodowościowy świadczy najle
piej o wielkiej sympatii, jaką cieszyła się sprawa polska wśród innych 
narodów Europy©4® Do wymienionej liczby 152 ochotników należy jeszcze 

dodać dziewięciu oficerów Polaków, dwóch oficerów spośród obcych naro
dowości, jednego lekarza, dwóch aptekarzy i jednego drukarza© Razem więc 
ilość wszystkich uczestników nie przewyższała siły zwykłej kompanii pie
choty© Większość ochotników, ©prócz kilkunastu Francuzów przywiezionych 
z Paryża, "Była - jak pisz® Łapiński w pamiętniku - zbierana na bruku 
londyńskim i ni® obiecująca wielewf\znaczną część stanowili emigranci 

ze wszystkich powstań, począwszy od weteranów z powstania 11©31 roku aż 
do wychodźoów z ostatniego ruchu© Wśród nich było takż® kilkunastu sy
nów emigrantów urodzonych już n® obczyźnie i słabo znających język 
polski942

Wyprawa być może miałaby p®wn® szans® powodzenia w wypadku należyte
go jej zakonspirowania© Niestety, sprawę tę organizatorzy całkowici®

grant i książę Jan Sapieha, wówczas oficer angielskiej marynarki 
wpjennej© Za ich radą losy wyprawy powierzono w ręce W®atherl®y*a© 

39 Por© J© Rogowski, o©c©# s©3iJ©Stępowski9
Rapsod morski, o©c©, a© 59©

40 JaStępowski, Przypieki©.©,©oC©, s© 36©
41 Tamże, s© 39© 
42 J® Rogowski, o©Co, s©3.
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zlekceważyli. Nie usprawiedliwiał ich nawet pośpiech# z jakim wyprawę 
przygotowywano. Cała sprawa związana z organizowaniem wyprawy nabrała 
niepotrzebnego rozgłosu# Dowiedziały się o niej nie tylko władze rosyjs
kie# ale także i pruskie# powiadamiają© o niej i wzmacniają© posterunki 
na wybrzeżach bałtyckich# W tych warunkach w celu zapewnienia powodze
nia wyprawy należało działać szybko i zdecydowanie# Niestety# działanie 
takie uniemożliwiło stanowisko kapitana Weatherley‘a, który już wówczas 
starał się odwlec termin niebezpiecznego lądowania na wybrzeżach litew® 

43 skich. Zdawał on sobie doskonale sprawę z niebezpieczeństwa# na jakie 
się naraża# To,czego się podjął# był© przecież koniecznością# na której 
wprawdsie mógł dobrze zarobić w razie powodzenia# w przeciwnym jednak 
wypadku groziła mu wielka kara# Przemyślawszy to wszystko, Weatherley 
zaczął się wahać 1 zastanawiać# Tak więc sytuacja już w przededniu wyru
szenia wyprawy zaczęła się bardzo komplikować.

Władze angielskie powiadomiono, że statek zamierza udać się do Gdań
ska celem zabrania stamtąd zboża# Nie zdołało to jednak zmylić czujnoś
ci szpiegów pruskich# którzy zawiadomili szybko Berlin o prawdziwych ce
lach rejsu statku. Początkowo w raportach szpiegowskich podano nazwę 
statku "Gipsey Queenw# potem jednak sprostowano tę wiadomość podają©# 
że do gdańskich wybrzeży ma przybyć z ochotnikami na pokładzie "Ward 

44Jackson". Już dnia 27 marca 1863 wiadomość o wyprawie posiadał wydział 
spraw wewnętrznych regencji koszalińskiej# który powiadomił podległe 
mu posterunki straży granicznej o wizycie pewnego statku angielskiego 
u wybrzeży gdańskich# Szpiedzy pruscy nie mieli trudności ze zdobyciem 
tych informacji# W Londynie © wyprawie wiedziało zbyt wiele osób# nawet 
spośród ludzi nieprzychylnie do Polaków usposobionych# Wiadomości o 
wyprawie rozpowszechniali również komisarze Rządu Narodowego na Litwie# 
Nierozsądnym posunięciem Łapińskiego było zwierzenie się przed dostaw® 
cą sprzętu o ilości zakupionej broni# Aleksander Hercen, nauczony włas
nym doświadczeniem# zwracał uwagę Łapińskiego na konieczność zaostrze
nia czujności# przestrzegał gc, iż dostawca utrzymywał kontakty z 
ambasadą rosyjską w Londynie# Hercen podejrzewał już wówczas# iż zaan
gażowany w charakterze prywatnego sekretarza kierownika wyprawy niejaki 
Tugenhold wel Poles może być szpiegiem rosyjskim. Mają© ścisły kontakt
CPCPaUBgWl.J U*'l iw *1 •GQQffl<BG5CDS3Sa6O<aC3WQ
49 St. Gierszewski# o#co# s# 8.

Tamże# s# 9,
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z Łapińskim, Pole# zorientowany był doskonal® © prawdziwym celu podró- 
żyG Nic dziwneg©, że ambasada rosyjska w Londyn!® w porę została poin
formowana © wszystkich szczegółach, dotyczących wyprawy i ni® zwlekając 
wysłała o tym telegram do Petersburga. Z Petersburga wysłano natychmiast 
rozkaz znajdującym się u wybrzeży Anglii okrętom, aby w razie wyjścia w 
morze:, polskiego statku niezwłocznie udały się za nim w pościg i zaata
kowały go dopiero u wybrzeży rosyjskich® Wkrótce potem do Londynu przy
słano nawet specjalnHww tym celu korwetę rosyjską, uzbrojoną w 12

46 dział i rozwijającą znacznie większą szybkość od "Ward Jacksona*®

Przybycie korwety rosyjskiej de Londynu i zakotwiczenie jej na Ta
mizie bardzo zaniepokoiło przywódców wyprawy® Należał© przynajmniej te
raz wzmocnić środki ostrożności® Jednak Łapiński nie wyciągnął z tego 
faktu należytych wniosków® W dalszym ciągu przygotowania do wyprawy 

47 przebiegały prawi® zupełnie jawnie®

Mimo t© wyprawa miała pewne szans® powodzenia® Większość rosyjskich 
okrętów wojennych przebywała wówczas w portach Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Rząd carski, nie mając pewności czy ;;fprawy polskiej 
ni® potraktują mocarstwa zachodnie jak© pretekst do rozpoczęcia wojny 
z Rosją, a zarazem nauczony smutnym doświadczeniem z czasów wojny kryms
kiej, kiedy to flota rosyjska została zablokowana na Morzu Czarnym, wy
dał swej flocie rozkaz udania się d© portów amerykańskich®

Flota rosyjska pod dowództwem admirała Popowa przebywała w portach 
Stanów Zjednoczonych za oficjalną zgodą rządu tego kraju przez 7 miesię- 

ey0 Dopier© p© ujęciu R® Traugutta, gdy powstanie miał© się ku końcowij 

powróciła ©na d© swoich macierzystych portówo Fakt pobytu okrętów wojen
nych carskiej marynarki w portach amerykańskich stwarzał pewne szans®

45 Jo R © g © W S k i, ©oCo, So S.
46 Sto Gierszewski, ©oSo, so 10.
47 Łapiński próbował w swoich pamiętnikach usprawiedliwić zlekceważenie 

sprawy zakonspirowania wyprany, przytaczając nawet przemawiając® 
na jego korzyść pewne fakty® Prawdziwość ich jednak wymaga wnikliwe
go i dokładnego zbadaniao Szybkość, z jaką ©ba wywiady - rosyjski 
i pruski - zebrały szczegółowe informacje © całej wyprawie świadczy 
przeciwko Łapińskiemu, ż® jednak nie zrobił wszystkiego, aby zorga
nizować wyprawę w tajemnicy® Por® St® Gierszewski, 
o.ce( «® 10-11.



wymknięcia się pościgowi nielicznywk jednostkę® rosyjskiej jakie przeby- 
wały u wybrzeży Anglii®

Niewielka ilość uczestników wyprawy® nawet w wypadku pomyślnego jej 
przeprowadzenia nie miałaby większego wpływu na losy powstania na Litwie<) 
Natomiast broń i amunicja znajdująca się na pokładzie "Ward Jacksona” 
przedstawiała dość poważną wartość dla słabo uzbrojonych, powstańców® Z 
chwilą gdy cały ekwipunek i sprzęt wojenny znalazły się już w ładow
niach "Ward Jacksona", należało niezwłoczni® ©puścić port londyński® 
Na to tylko czekała korweta rosyjska zakotwiczona w pobliżu statku pow
stańczego® Łapiński zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa® jaki® mog
ło grozić "Ward Jacksonowi" ze strony ©krętu carskiego z chwilą® kiedy 
znalazłaby się poza brytyjskimi wodami terytorialnymi® Korweta rosyj^- 
ska usiłowałaby wówczas statek zatrzymać® a w razi® gdyby ni® zgodził 
się na to® nie omieszkałaby go zatopić® W tej ^trudnej sytuacji przy
szedł Łapińskiemu z pomocą słynny patriota włoski Józef Mazzini® Zorga
nizował on na korwecie rosyjskiej sabotaż® w wyniku którego uszkodzeń® 
zostały kotły®49 Po"akcji" tej Łapiński postanowił niezwłoczni® opuścić 

port londyński biorąc kurs na Helsinhorg® gdzie miał wziąć na pokład 
Bakunina®

Prawdopodobnie, dnia 22 marca © g@dz® 8®30 rano "Ward Jaekson" opuś- 
©ił Tamizę® wychodząc na pełń® morze®" Ni.® Uuszłc t© uwagi znajdujących 
się na korwecie rosyjskiej oficerów® którzy bezradni® mają© uszkodzoną 
>®tłownię® rzucali wściekłe spojrzenia spod szkieł lornetek morskich 
w ślad za wymykającym się okrętem polskim® Y/ywiad rosyjski jednak dzia
łał® Dowodem tego jest depesza lorda Napiera do ministra Spraw Zagranicz
nych w"Londynie Russela z dn® 24 marca® Poseł brytyjski donosił w niej® 
epSKD OB 4B«o«Ba»«e«)a»<w<B  oose ««><»«■> •**■»<&>«» <a»aa> gk> ■»«>«» go aBLsaoa

48 J® Szygowski® Powstanie polskie w 1863 r® i Stany Zjednoczone® 
Księgarnia polska w Paryżu® s® 10.

49 /■J® Stępowski® Rapsod morski® o.c®, s® 67®
$$ Łapiński w swym pamiętniku podaj® datę 25 marca 1863 roku® Biorąc pod 

uwagę® że pamiętnik został napisany dopi®r© po piętnastu latach® ja
kie upłynęły od chwili opisanych w nim wypadków, należy przypuszczać® 
że w ciągu tak długiego czasu pewne szczegóły w pamięci autora mogły 
ulec zatarciu. Datę 25 marca jako dzień rozpoczęcia wyprawy "Ward 
Jackson® podaje za pamiętnikiem Łapińskiego także Stępowski® Stanisław 
Gierszewski na podstawie zachowanych dokumentów ustalił® że rozpo
częcie rejsu statku Łapińskiego nastąpiło dnia 22 marca® Taką datę 
wypłynięcia "Ward Uacksona" podają raporty szpiegowskie i pamiętnik 
Hercena® -Por® J®Stępowski® Przypiski® c<®c®( s® 35 i St® 
Gierszewski® ooc®® s® 10®



- 263

powołując się na rozmowę z księciem Gorczakowem, o stającym na Tamizie 
okręcie załadowanym bronią dla powstańców w Polsce© Depesza ta przyjęta 
została w Londynie dopiero 30 marca, a więc wówczas, gdy ”Ward Jackson” 
znajdował się już daleko od brzegów Anglii. Również kanclerz niemiecki 
Bismarck przeprowadził rozmowę z posłem brytyjski# w Berlinie Qubrilem, 
dając wyraz niezadowolenia swego rządu •& powodu rejsu "Ward Jacksona” 
ku brzegom pruskim.

T® akcje dyplomatyczne spowodowały, że już w londyńskim porcie Gra- 
ves®nd, gdzie znajdowała się komora celna, ”Ward Jackson” został zatrzy
many celem gruntownej rewizji. Oczywiście, cały ładunek broni i amunicji 
został wykryty i zarekwirowany, a dwaj urzędnicy brytyjscy pozostali na 
statku dla zabezpieczenia go© Łapiński polecił jednak podnieść kotwicę, 
a obu urzędników angielskich wysadził w porcie SOuthendo Początkowo pod
róż przebiegała pomyślnie. Statek powstańczy na pełnym morzu był stosun

kowo bezpieczny© Korweta rosyjska potrzebowała około dwóch d.n.1 na dopro
wadzeni® swej kotłowni dc używalności po przeprowadzonym przez ludzi Ma- 
zzinieg® sabotażu© Inne okręty rosyjskie stały unieruchomione w portach 
wskutek lodów©

Najważniejszym zadaniem, jakie stanęło do wykonania przed Łapińskim 
po opuszczeniu portów brytyjskich, było jak najszybsze dopłynięcie d© 
wybrzeży Żmudzi© Chodziło o to, żeby wyprzedzić Prusaków i Rosjan w 
przygotowaniach, jakie ©ni poczynili celem uniemożliwienia Łapińskiemu 
wysadzenia desantu© Niemcy w nadgranicznych okolicach Kłajpedy wzdłuż 
całeg© wybrzeża morskiego wystawili placówki z 4-go pułku grenadierów 
wschodnio-pruskich i rozesłali patrole kawaleryjskie© Rosjanie zaś wys
łali do Połogi pułk Kozaków, a okoliczne wybrzeża obsadzili sześcioma 
kompaniami strzelców. Na morzu patrolowały pomiędzy portami Libawą a

51 Kłajpedą dwa rosyjski® okręty strażnicze©^

Po upływie J dni podróży statek powstańczy przybił d© portu w 
Helsinborgu, gdzie wizytę Łapińskiemu złożył rosyjski rewolucjonista 
Bakunin i historyk polski Walerian Kalinka. Dostarczyli ©ni kierowniko
wi polskiej wyprawy bardzo złe informacje© Wynikał© z nich, iż Rosjanie 
wzmocnili jeszcze bardziej swoje posterunki na wybrzeżach Żmudzi, a 
Sierakowski dopiero w końcu marca przybył do Wilna i ni.® zdążył rozwi
nąć akcji mającej na celu opanowanie wybrzeży© Winę za ten stan rzeczy 
ponosił częściowo takż® i Łapiński, nie utrzymywał bowiem stałego kon
taktu z Sierakowskim i nie uzgodnił z nim planu współdziałania©

51 M© Godlewski, OoC©, s© 372©
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Sierakowski nie wiedział nawet © terminie wyruszenia ekspedycji z Lon
dynu.

Tragiczna również dla powstańców okazała się wiadomość © puszczeniu 
lodów w portach# w których przebywały okręty rosyjskie® Łapiński wie
dział# że oswobodzone w ten sposób okręty stwarzały groźbę dla dalsze
go kontynuowania rejsu w kierunku Bałtyku® Poza tym doniesiono mu# ż® 
w okolicach pruskiego portu Wolgast zauważone rosyjski® ©kręty wojenne# 
Wobec tego powziął decyzję natychmiastowego wyjścia z Helsinborgu i 
postanowił zatrzymać się na odległej © 145 mil ©d wybrzeży Żmudzi i 
Kurlandii wyspie Oeland# al® przed tym zamierzał zawinąć jeszcze d© 
Kopenhagio

W drodze do Kopenhagi spotkała wV/ard Jacksona" gwałtowna burza# 
którą bardzo przeżyli ni® obeznani dostateczni® z morzem uczestnicy 
wyprawy# W Kopenhadze kpt# Weatherley dowiedział się z gazet o pości- 

53 gu# jaki rozpoczęła korweta rosyjska za ©krętem polskim# Wywołała 
to tak wielki® przerażeni® u niezbyt odważnego z natury Anglika# ż® 
zabrawszy swoich marynarzy uciekł z nimi z "Ward Jacksona"# Już przed 
tym zresztą kapitan Weatherley czynił wszystko# aby zmusić Łapińskiego 
do zaniechania podróży# M®ln# posunął się do tak nikczemnego czynu# ja
kim był© umyślne peticie wody do picia# Na domiar złego poseł rosyjski 
w Danii baron Nicolay# który wskutek nieprzestrzegania tajemnicy przez 
powstańców posiadał dość szczegółów® informacje © wyprawi®# wezwał 
telegraficznie flotę rosyjską d© obserwowania# a nawet uszkodzenia 
"Ward Jacksona"# Wypadki te wpłynęły na skróceni® pobytu statku pols
kiego w Kopenhadze# skąd p© skompletowaniu nowej załogi zamierzał 

54 Łapiński popłynąć do Szwecji®

W dniu 30 marca 1863 roku Łapiński przybył do szwedzkiego p©rtu 
U 

w Malm®. Uczestnikom wyprawy zgotowano tu serdeczni przyjęcie# Na taki
iM4t»^cw^<»r»ag®mgB»m><win»witweB<m>«ia#»iiła,iiwieB>frr>atnr,pai:i<ł3CD<3P<xłqp«;jG=>Gc<iap<gj<=>cr?»»<gi<MPGu™oaa<s3gBGp-=s 
52 J® R o g ©weki# OoO®# 8# 3-4# 
53 M® G o d 1 e w b k i# o.c## s# 374# 
54 * *Czy ucieczka kapitana Weatherleyonastąpiła w Kopenhadze# czy też 

dopiero w Malm®? Na ten temat wśród historyków opisujących wypra
wę Łapińskiego powstała różnica zdań# St® Zieliński i J# Rogowski 
są zdania# że fakt ten nastąpił w Malm®# natomiast St# Gierszewski 
twierdzi# że kpt# Weatherley ©puścił "Ward Jacksona" już w Kopenha
dze® Dokładna analiza faktów# jaką przeprowadził St# Gierszewski 
przemawia za przyjęciem jego wersji® Por# St# Zieliński# 
o.c#, b# 4; i Jo R © g o w « k i# Oo©o# Bo 3=4i St® G l-.e r s z e w- 
s k i, O.c.,8, 10-11#
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i 
stosunek społeczeństwa szwedzkiego d© sprawy polskiej wpływ miała 
działalność dyplomatyczna komisarza Rządu Narodowego w .Szwecji Demon- 
towieza. Stosunki między mieszkańcami Malm® 1 członkami ekspedycji 

W 
przybierały z dnia na dzień ©oraz serdeczniejsze formy. Tłumy mieszań
ców chodziły codzienni® oglądać statek. Serdeczność mieszkańców Malm® 
doszła do tego stopnia# ż© wystąpili ©ni z propozycją pokrycia kosztów 
zakwaterowania ekspedycji w mieście# na ©o Łapiński się nie zgodził. 
Członkowi® ekspedycji nawiązali także kontakty z® studentami z poblis
kiego miasteczka w Lund. Studenci w Lund zorganizowali nawet mim© sprz®- 

55 ©iw rektm»a Toraberga wielką uro.©S5yst@ic m ©£®sć P@Mfcówo Nawe$ 
król szwedzki Karol XIV zamanifestował swoją przychylność dla uczestni
ków wyprawy# ofiarowują© im 20 tysięcy talarów. W Malm® zdarzył się 
także nieszczęśliwy wypadek. 11 kwietnia prawdopodobni® wskutek samoza
palenia się węgla &a "Ward Jackson!.©® wybuchł groźny pożar# który 
dzięki szybkiej akcji ratunkowej został przez powstańców w porę ugaszo
ny.

Kontynuowanie dalszej podróży na "Ward Jacksonie®# z® względu na 
patrolując® ©kręty rosyjskie# dobrze znają©® sylwetkę statku# był© bar
dzo ryzykowne. Łapiński ni® rezygnował jednak z wyprawy. Wobec patrolują
cych ©krętów rosyjskich postanowił użyć fortelu. Potajemni® nabył za 
sumę 6 430 talarów niewielki duński żaglowiec "Emilie®. Był t© 60-tonowy# 
w dobrym stanie i solidni® zbudowany szkuner. W celu odwrócenia uwagi 
Rosjan# "Ward Ja@ks@n® miał ostentacyjnie powrócić d© Londynu# a załoga 
wraz z powstańcami miała w dalszą podróż udać się na "Emilii*. Sam Ła
piński# p© zaangażowaniu nowego kapitana Poetona na miejsc® zbiegłego 
Weatherley'®# udał się parostatkiem szwedzkim do Kopenhagi w ©elu załat
wienia formalności związanych z wysyłką "Ward Jacksona® do Anglii.

Pozostawiony w Malm® w zastępstw!® Łapińskiego kpt. Tyszkiewicz# 
ni® będą© dokładni® zorientowany w przepisach prawa morskiego# popełnił 
błąd# który przyczynił się d© prawi® całkowitego rozbrojenia powstańców 
przez władz® szwedzki®. Tyszkiewicz bowiem wydał poleceni® przeprowadze
nia "Ward Jacksona® z redy d© portu wewnętrznego. W porcie jednak guber
nator Malm® pod presją dyplomatyczną ©świadczył# ż® ni® m©ż©:4 pozwolić 
na przygotowywani® w podległej mu prowincji zbrojnej wyprawy przeciwko
G3<3UGDUS>CDC3 GD <SD<BD OD CD<SU®3 CO C3QGD <JD<SUGIX5D<S3 <83 GD<6OG3«B3G3 GD GD GD CU <S3GU<3U<SU GD CO G3LZ3
55 <,Bo Skarżyński# Szwecja a powstanie styczniowe /na margine

sie wyprawy morskiej Łapińskiego w r. 1B63/O "Twórczość®# 1950# 
nr 3# a. 64o
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państwu, * którym Szwecja utrzymuje stosunki dyplomatyczne® Cały zapas 
broni i amunicji znajdujący się na EWard Jaoksonie" polecił przenieść 
do magazynów szwedzkich® Powstańcom pozostawiono jedynie 24 karabiny 
i tyleż szabel, jak© sprzęt niezbędny dla przeprowadzania musztry®

To posunięcie władz szwedzkich zmusiło płk. Łapińskiego raz jeszcze 
do zmodyfikowania swych, planów® Postanowił zakupić w Kopenhadze nowy 

transport broni i niezwłocznie przekwaterować uczestników wyprawy z 
"Ward gacksona" na "Emilie"®38 W nocy z 3 na 4 czerwca został zakończo

ny przeładunek, a mieszkańcy Malm® żegnali uroczyście odjeżdźdającyoh 
rzekomo do Anglii uczestników wyprawy® Tym razem zachowana została ścis
ła tajemnica i udało się zmylić czujność agentów rosyjskich, utwierdza
jąc ich w przeświadczeniu o powrocie "Ward Jacksona" do Anglii ©raz rze
komej rezygnacji dowództwa z kontynuowania dalszej wyprawy®

Przy realizacji swego nowego planu Łapiński tak przestrzegał tajem
nicy, że nawet większość uczestników wyprawy nie orientowała się w je
go prawdziwych Intencjach® Początkowo nawet osoby spośród kierownictwa 
wyprawy, nie wiedząc o fortelu dowódcy ekspedycji, były zrozpaczone® 
Dopiero po przetransportowaniu całej ekspedycji na pokład "Emilii* 
przez parowiec "Fulton" i żaglowiec "Christina Lorenza" uczestnicy wy
prawy dowiedzieli się o prawdziwych planach Łapińskiego® Dla zmylenia 
okrętów rosyjskich, które mogły interesować się dalszym rejsem wynaję
tego taglowca, Łapiński zastosował jeszcze jeden fortel® Otóż kapitan 
statku, który dokonał przetransportowania powstańców na "Emilie", miał 
nie zawijając do żadnych portów wolno płynąć przez Kattegat w kierunku 
Morza Północnego, W pobliżu napotykanych statków i lądów załoga miała 
przywdziewać czerwone konfederatki, udając wracających do Anglii uczest
ników wyprawy® Manewr ten miał przekonać Rosjan o rezygnacji z wyprawy, 
gdy tymczasem "Emilie" popłynęła w odwrotnym kierunku na Kopenhagę®

Jeszcze przed wyjściem z MalmB skład uczestników wyprawy został 
częściowo zmieniony® Kilkudziesięciu słabszych żołnierzy odesłano do 
Anglii i Francji, a zabrano kilku nowych ochotników spośród przebywają
cych tam Polaków, m.in® liczącego ponad 70 lat weterana wojen napoleoń
skich kapitana Chodźko® Po zmianie skład personalny oddziału liczył 

129 ludzi®

M. Gqo d 1 e w sl;k i, o.c», s® 375®56
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W Kopenhadze płk© Łapiński uzupełnił zapas amunicji, przy czym nie 
mogą© dostać gotowej, zaczął lać i sporządzać ładunki© Tutaj też zro
dził się nowy projekt desantu na wybrzeże Żmudzi© Projekt przewidywał 
wejście statku powstańczego do Zatoki Kurońskiej i wylądowanie na 
mierzei między Kłajpedą i wsią Szwarzrot©T«re»;;ten ze względu na zasła
niające go pagórki nadawał się d@ wysadzenia desantu© Poża tym znajdu
jące się obok kąpielisko posiadało łodzi®, któr® powstańcy zamierzali 
wykorzystać do przepłynięcia zatcki © szerokości pół mili polskiej, 
dzielącej ich od przeciwległej wsi, w pcbllżu której przebiegała gra
nica rosyjsko-pruska© Wykorzystanie terenu leżącego na granicy styku 
dwóch państw dawało pewne szans® na powodzenie całego przedsięwzięć 

57 cia, tym bardziej że nie stwierdzono tam większych sił wojsk prus
kich©

Po opuszczeniu Kopenhagi podróż upływała spokojnie© Pogoda sprzy
jała© Już czwartego dnia rejsu "Emilie” minęła BorbhSI®E,a wieczorem 
19 czerwca powstańcy ujrzeli skrawek ziemi, na którym mieli wylądować© 
Wreszcie 11 czerwa statek znalazł się w odległości około 4 mil mors
kich od lądu© Pułkownik Łapiński postanowił w towarzystwie podporucz
nika Malinowskiego i czterech żołnierzy udać się łodzią na brzeg prus
ki, aby przeprowadzić jego rozpoznanie© Patrol powstańczy podawał się 
za marynarzy z angielskiego żaglowca, który doznał uszkodzenia steru© 
Rozpoznanie wykazało, że poza kuracjuszami w zakładzie kąpielowym 
znajdował się tylko jeden żandarm© 0 godzinie 6©00 Łapiński powrócił 
na pokład "Emilii* i zaczął wydawać instrukcje celem wysadzenia desan
tu© Po wysadzeniu na ląd uczestnicy wyprawy mieli zająć zakład kąpie
lowy, wziąć do niewoli żandarma i opanować telegraf, aby uniemożliwić 

zaalarmowanie Kłajpedy© Po dokładnym zapoznaniu powstańców z planem 
desantu, o godz© 23©00, już przy nieco wzburzonym morzu, skierował się 
pierwszy rzut desantu ku brzegowi© Wzburzone fale wywróciły jedną z 
łodzi i 16 ochotników różnych narodowości utonęło© Akcja ratowania 
tonących z innych łodzi, które zostały także wywrócone przez fale, 
była bardzo utrudniona© Wprawdzie kierował nią doświadczony marynarz, 
jakinbył kapitan "Emilie* Willens, ale poleceń jego nie wykonywano ze 
względu na brak znajomości języka angielskiego przez Polaków© Spośród 
tonących zdołano uratować tylko ośmiu© Tonęli - jak podaje Łapiński 
w swym pamiętniku - z okrzykiem “Niech żyje Polska*, który rozlegfcłu 
się tak długo, dopóki woda nie zalała im ust© Silny południowo-zachod-
weewww — —iiw» — ■Bwo — ae — ewi —■mnwn—TMjm>iwnwMjiini-7i

57 M. Godlewski, o.c., s« 376©
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nl wiatr odepchnął później "Emilie" od niegościnnego wybrzeża i zapędził 
58ją aż poza Pałęgę®

...jl
W południe 13 czerwca morze uspokoiło się na tyle, że pozwoliło 

"Emilie" przyb^ó do wybrzeży na wyspie Gotland® Stąd Łapiński nadał te
legrafem do komisarza Demontowicza tragiczną wiadomość® Treśó jej była 
następująca? "Lądowanie nie udało się® Dwudziestu czterech trupów, wielu 
chorych® Posyłam list Łapiński*®

Tego samego dnia władze szwedzkie internowały Polaków, którzy 13 czerw
ca na pokładzie korwety szwedzkiej udali się do Anglii® Ostateczne rozwią
zani® oddziału Łapińskiego nastąpił© 5 lipca 1863 r® W ten sposób zakończy
ła się wyprawa podjęta tak wielkim wysiłkiem Rządu Narodoweg© i wszystkich 
uczestników® Pochłonęła ona 24 istnień ludzkich® Tymi, którzy oddali swe 
życie za sprawę polską, byli spośród ©bcokrajowcówg de Fransschein,
Goillard, Ellifer©.^, Chax, Trafie©, Hantel, Schellenberg, Daisonart, Domini-
ci, Macherat, D®v±llers, Thoibot, Robert, Leing, Glamman, 
xolaków8 Maciejewski, Wiśniewski, Piotrowski, Lesiewicz, 

59ski, Zołnierowski, Racławskio

Ducros, a z
Poniewski, Borow- ||

9
Na tak tragiczny finał wyprawy, obok niesprzyjających do wysadzenia 

desantu warunków atmosferycznych, wpłynął brak niezbędnych przy teg© 
rodzaju operacjach morskich odpowiednich kwalifikacji wśród jej dowództwa 
Prawdopodobnie łodzie były załadowań® nieumiejętnie® Były on® za bardzo 
przeciążone ładunkiem amunicji i samych powstańców i ni© dziwnego, że ni® 
potrafiły się oprzeć naporowi wzburzonych fal® Organizatorzy wyprawy nie 
zatroszczyli się o należyt® wyszkolenie powstańców w wysadzaniu desantu® 
Nie przeprowadzono pod tym względem żadnych ćwiczeń z ochotnikami, z któ
rych większość pooraz pierwszy znajdowała się na morzu® Powstańcy, obcią
żeni bronią, nie potrafili ani wchodzić odpowiednio dc łodzi, ani też 
usadowić się w nich według wymagań praktyki żeglarskiej® Na domiar złego 
zabrakł© ratunkowych pasów korkowych, co uniemożliwiło skuteczną akcję 

. . 60ratowniczą®

Z końcowych tragicznych chwil lądowania ekspedycji zachował się pa
miętnik jednego ® uczestników, Francuza Henryka Rougemonta, który zdołał
«> <■• « «e MB MO OB «><W MD OK> GS •* MB <K9GE> SK>OS> CK>OK><» 004X3 O6GU G-> *> <39 <*> <X9O9<G9 G9G3
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St® Zieliński, o.c®, s® 5® 

59 JeStępowski, Przypiski®®o, o® c., e® 38® 
60

<J® Dtępowski, Epilog morskiej wyprawy powstańców w 1®6J r®, 
"Przegląd Morski", 1938, nr 110, s® 382-385®
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się uratować®81 Niektóre fragmenty pamiętnika rzucają ponure światłe na 

zachowanie się Łapińskiego i innych oficerów podczas wypadków, jakie 
rozegrały się w ową tragiczną noc, gdy próby lądowania zakończyły się 
fiaskiem® Jak wynika ze słów Henryka Rougemonta, Łapiński wraz z innymi 
oficerami na widok, że jedna z łodzi /ta, w której znajdował się 
Rougemont/ została wywrócona przez fale, wydał polecenie przecięcia li
ny holowniczej i szybko oddalił się od miejsca wypadku® W innym miejscu 
Henryk Rougemont mówi, że &ni Łapiński ani też nikt z organizatorów wy
prawy nie zatroszczył się o dalsze losy ocalałych uczestników ekspedycji® 
Przymierali oni głodem na bruku londyńskim, tracąc powoli zaufanie do 
przedstawicieli Rządu Narodowego, a zwłaszcza Zamoyskiego, który kazał 
im zamiatać ulice, choć i o tę prasę trudno było w Londynie® Słowa te 
nabierają szczególnego znaczenia wobec faktu, że Zamoyski, przedstawi
ciel stronnictwa Białych - jak wynika z ostatnich badań - był rzeczni
kiem polityki Palmerstona, czyli pośredni© poselstwa carskiego w Londy
nie® Biali bowiem już od dawna słusznie zostali ©cenieni przez przywód
ców międzynarodowego ruchu rewolucyjnego Marksa i Engelsa jako agentura 
palmerstonowsko-bonapartystowska® Nawet niektórzy uczestnicy wyprawy 

zorientowali się szybko o przekonaniach politycznych jej organizatorów® 
Jeden z nich wyraził się, że "wyprawę coraz bardziej czuć "czartorysz- 
czyzną", czyli najbardziej konserwatywnym obozem politycznym w okresie 
powstania styczniowego® Przejęcie patronatu nad wyprawą przez przywód- 

63 ców tego obozu wywarło swój ujemny wpływ na jej losy®

Oceniają© wyprawę Stępowski84 ©kreślił ją jako "niewydarzony i nie- 

donoszony owoc romansu Polaki z morzem"® Bardzo też słusznie scharakte
ryzował atmosferę® jaka panowała w obozie "Białych", którzy objęli nad 
nią kierownictwo® Według słów Stępowskieg© wokół wyprawy "już w zarodku 
rozgrywały się tragikomiczne dziej® prywaty, ambicji osobistych i 
stronnictw, spekulacje dyplomatyczne i pragnienia fantastyczne, podczas

WD<B><Z»<£>C33GS>G£>an«0«a»«3O <K>Ct>>W OC0<S> ttt> C=3U£> G3C=3

61 Fragmenty tego pamiętnika pr?jytaezali w swoich pracach na temat wy
prawy Stępowski i Hubert® Najbardziej kompromitują
ce słowa obciążając® kierownictwo ekspedycji zawarte w pamiętniku 
Rougemonta, zostały przez obu tych historyków pominięte® Przytacza 
je natomiast w swej pracy Stanisław Gierszewski® Por® J® S t ę p © w- 
s k i, Epilog®®® o0c®, s® 382-384; Wo H u b e r t, Polski® dążenia 
morskie. Warszawa 1939, s® 107; St® Gieryszewski, OoC®9«®11o 

62 Co B o b i ń s k a, Marks i Engels a sprawy polskie do osiemdziesią
tych lat XIX wieku. Warszawa 1954, s® 170-171©

83 Sto G i e r szewski, o0c0)l s0 11,
84 Jo Stępowski, Sierakowski i Mierosławski twórcy wyprawy bał

tyckiej 1863 r® "Przegląd Morski", 1937? nr 100, sc 545=547©
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gdy sama kwestia przygotowań gruntownych, rozpatrzenia spraw od podstaw 
morskiej fachowości i dób©r odpowiednich ludzi d© działania wykonawcze

go

go - kwestia ta, najmniej wtedy jeszcze była brana w rachubę**#, 
■ Wyprawa Łapińskiego znalazła pewien oddźwięk na ziemiach, zaboru pruskie

go# zwłaszcza na wybrzeżu gdańskim# Z racji swego położenia wybrzeże i 
Gdańsk mogły odegrać dużą rolę w dostawie broni dla Królestwa# Władz® 

pruskie w swych zarządzeniach do landratów powiatów nadmorskich ostrze
gały przed ewentualną próbą wysadzenia ochotników na plażach Pomorza 
i w związku z tym polecały strażom przybrzeżnym wzmożenie ©zujnościo^^

Tego rodzaju alarm zdawał się być uzasadniony# gdyż działalność nie- . 
podległościowa Czerwonych nie ograniczała się tylko i wyłącznie do tere
nu Królestwa# Objęte nią zostały także i ziemie zaboru austriackiego ©raz 
pruskiego# W całości walk narodowo-wyzwoleńczych 1863 r# tej ostatni.ej pro
wincji wyznaczono rolę pomocniczą# polegającą na dostarczaniu powstańcom 
jak największej ilości broni i amunicji# werbowaniu nowych ochotników 
i wysyłaniu ich do Królestwa# Funkcja ta dla dalszego rozwoju powstania 
była niewątpliwi® bardzo ważna# Sprawie tej dużo czasu poświęcił w swych 
debatach Rząd Narodowy® Niektórzy z jego członków zastanawiali się nawet 
nad możliwością rozszerzenia powstania na cały zabór pruski# P© dłuższych 
debatach Rząd Narodowy doszedł d© wniosku# że lepiej będzie# © ile potrak
tuje się zabór pruski jako bazę nie tylko moralnego# ale i materialnego 
popierania powstania# Celem lepszego* wywiązania się Pomorza ■& nałożonych 
nań przez rząd powstańczy obowiązków podzielono cały zabór na ©kręgi# 
które nazwano komisariatami# Ryły to? Komisariat Prus Zachodnich# Wschod
nich# ora®: Komitet Wielkopolski# W okresie późniejszy® zorganizowano całą 
sieć powstańczą# Powołano do życia Komitet Wykonawczy# który sprawował 
najwyższą władzę powstańczą dla całego zaboru# ©raz Komisarza Pełnomocne
go Rządu Narodowego# którym został Julian Łukaszewski# Tym dwom czynni
kom podlegać mieli naczelnicy wojewódzcy# którym z kolei podporządkowano 
naczelników powiatowych# Julian Łukaszewski poglądami swymi bliski był 
rewolucyjnym demokratom# Starał się piętnować wszelkie przejawy tchórzos- 
twa i zdrady w obozie powstańczym# Jego właśnie zasługą jest przygotowani® 
o ca G=> ® e g=> gs aa <~nor. o aa ca ob g=> om ca «b ob> aa on os csj co gs c=a ca as«® G9CD i. o g=> <=a as ‘S
83 J# S t ę p o w s k i# Sierakowski# # o # o>#c## s# 546# 
66 Sprawie tej poświęcił spor© miejsca St# Gierszewski# wykorzystują© 

nie znane dotąd przekazy źródłowe znajdujące wię w Woj# Archiwum 
Państwowym w Gdańsku# St# Gier a s z e w g k 1# s# 4-8#
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w zaborze pruskim pierwszych posiłków dla powstańców© Komisarz Pełnomoc
ny Rządu Narodowego na zabór pruski starał się zwalczać reakcyjny Komi
tet Wykonawczy w Poznaniu, gdzie przewagę mieli członkowie stronnictwa 
“Białych.”© Łukaszewski był przekonany, że tylko wydobycie chłopa z za
leżności od pana może uczynić z niego wartościowego żołnierza oddanego 

67 sprawie narodowej© f

Dzięki szerzeniu takich poglądów przez najwyższy czynnik powstańczy 
w zaborze pruskim chłopi miejscowi zaczęli coraz liczniej przystępować 
do powstania© Oddział 200 chłopów kaszubskich spod Gdańska ruszył ku 
granicy Kongresówki© Wypadki takie nie należały do rzadkości. Poparci® 
swe dla akcji rządu powstańczego zamanifestowali również przedstawicie
le ludności miejskiej. Wiosną 1864 roku kilkudziesięciu rzemieślników 
z Kościerzyny przedostało się przez granicę do Królestwa© Wprawdzie rząd 
pruski, udzielając pomocy armii carskiej,tdobrz» strzegł granicy prusko- 
rosyjskiej, lecz na wiele to się widać nie zdało, skoro do oddziałów 
powstańczych uciekało coraz więcej osób wywodzących się przeważnie 
spośród byłej miejscowej młodzieży filomackiej© Pomimo licznych represji 
w postaci rewizji, aresztowali i prześladowań, jakie spadały na ludność 
pomorską, spełniała ona swój patriotyczny obowiązek© 0 sumiennym speł
nianiu obowiązków nałożonych przez władz® powstańcze na ludność Pomorza, 
świadczy także fakt spłacenia już przed wybuchem powstania rozpisąnego 
przez Rząd Narodowy dwuletniego podatku© Z małymi wyjątkami spłacono 
wprowadzony w r© 1863 podatek pięcioletni© Społeczeństw© Pomorza dobrze 
również wywiązało się ze spłaty pożyczki narodowej, której przeprowadze
nie w Królestwie i zaborze austriackim napotykało na duże trudności. 
0 ofiarności społeczeństwa pomorskiego w wypełnianiu świadczeń na cele 
powstania świadczy najlepiej fakt, że jeden z ziemian finansując orga
nizacje powstańczy tak się zadłużył, iż doprowadził do ruiny swój® 
gospodarstw© i musiał je w końcu sprzedać junkrowi pruskiemu© 17 1864 r©, 
gdy walka w Królestwie chyliła się ku końcowi, a oddziały powstańcze 
wycofały się w kierunku granicy prusko-rosyjskieje Rząd Narodowy wydał 
odezwę, w której powołując się na dotychczasową hojność "Braci w Żabo- 

68 rze Pruskim", prosił ich o now® ofiary i wytrwałość©
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Przedstawiona powyżej w skrócie sytuacja panująca wśród społeczeń
stwa Pomorza utwierdziła władz® pruskie w przekonaniu# że planowany 
desant powstańczy na wybrzeże gdańskie mógłby liczyć na pomoc i popar
cie miejscowej ludności® Dlatego też alarm władz pruskich na wieść o 
rejsie statku powstańczego wydaje się być uzasadniony. Wprawdzie wła
dze pruskie nie były w posiadaniu dokładnych danych co do siły i struk
tury organizacji powstańczej na swoim terenie# lecz pewne fakty związa
ne z działalnością miejscowych spiskowców utwierdzały je w przekonaniu# 
że jednak i na Pomorzu coś się dzieje. Do faktów tych należało wyłapy
wanie dość znacznych transportów broni przewożonej przez tę dzielnicę 
i zatrzymywanie udających się do Królestwa ochotników.

Przy rozbudowie organizacji powstańczej na Pomorzu zwrócono takż® 
uwagę na Gdańsk.^3 Trudno jest obecni® stwierdzić# w jakhnst^pniu i ja

kim echem odbiło się powstanie wśród miejscowych Polaków. Wiadomo# że 
i tutaj akcja powstańcza natrafiła na przychylność okazaną jej ze stro
ny społeczeństwa polskiego. Delegat Rządu Narodowego Julian Łukaszews
ki pisze, że między innymi i powiat gdański brał udział w urządzaniu 
kwater powstańczych# a w początkac^ roku 1864 przewyższył nawet powia
ty kościerski# starogardzki igjaiewskl co do sumy zebranych podatków. 
Wymienione wyżej względy mogły także przemawiać za wykorzystaniem Gdań
ska lub ewentualnie okolicznych, wybrzeży morskich celem wysadzeni® 
posiłków dla powstańców# które zostały wysłane w marcu 186? r. z Londy
nu® Trudno jest dziś odpowiedzieć na pytanie# czy wysłany z Londynu 
statek należał do ekspedycji organizowanej przez płk. Teofila Łapińs
kiego. Mogła to być również akcja nie związana z wyprawą Łapińskiego.

W każdym razie władz® pruskie były poinformowane o organizowanej 
przez Teofila Łapińskiego wyprawie. Z doniesień szpiegów wiedziały# że 
parowiec o nazwie "Gipsey Queen* zakotwiczony u ujścia Tamizy miał wyjść 
na Bałtyk. Na pokładzie jego miało się znajdować około 200 ochotników 
oraz znaczny ładunek broni i amunicji® W późniejszych raportach szpie
gów potwierdzono wiadomość# że statek przybije do brzegu w okolicach 

69 Ni®stety, brak materiałów, które spłonęły podczas ubiegłej wojny 
wraz z aktami magistratu gdańskiego, uniemożliwia szersze potrak
towanie tego zagadnienia.
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Gdańska® Raporty te ais podawały jednak dokładnej daty opuszczenia 
przez statek ujścia Tamizy. Wnioskując z datacji pism władz pruskich., 
w których wiadomość tę podano wraz z informacją o "Ward Jackson", 
wyprawa "Gipsey Queen" przygotowywana miała byę równocześnie z ekspe
dycją Łapińskiego. Stwierdzenie, czy była ona w jakiś sposób organiza
cyjny powiązana z wyprawą Łapińskiego, napotyka na poważne trudności, 
gdyż ten ostatni nic o niej w swych pamiętnikach nie wspominać

Władze pruskie poważnie liczyły się z ekspedycją, mającą dokonać 
wyładunku broni i ochotników na wybrzeżu gdańskim® Alarmujące raporty 
zostały wysłane da wszystkich regencji® Te zaś przekazały je natych
miast do wszystkich nadmorskich landratur® Regencja koszalińska posu
nęła się nawet tak daleko w gorliwości wypełniania poleceń władz 
zwierzchnich, że poleciła mieszkańcom nadmorskich landratur bacznie 
śledzić horyzont morski® Junkier pruski ®ea KSller ni® ograniczył się 
do obsadzenia odcinków brzegowych ód Lubiatowa do Białej Góry oddzia
łami straży granicznej, ale nawet ludności okolicznych wiosek wydał 
surowe polecenie, aby zwracała baczną uwagę na jakiekolwiek podejrza
ne ruchy na wybrzeżu® Podobne środki ostrożności przedsięwzięła re
gencja gdańska, która do 30 marca 1863 r® wydała polecenia podległym 
jej landraturom® Podjęte przez władze pruskie środki ostrożności miały 

na celu, w wypadku dojścia do skutku desantu powstańczego, natychmias- 
70 tową konfiskatę wyładowanej broni i ujęcie ochotników®

Jak wielka była obawa władz pruskich przed spodziewanym desantem 
powstańczym, świadczy takt, że sprawą jego oprócz władz policyjnych 
zajął się nawet pruski sztab generalny® Przesłał on depeszę do dowódcy 
dywizji stacjonującej w Gdańsku, aby dopomógł miejscowej żandarmerii 
i straży granicznej w akcji patrolowania wybrzeża® Zarządzenia te zosta 
ły skrupulatnie, z iście pruską dokładnością wykonane® Silne patrtle 
policyjne przez cały tydzień od 1 do 7 kwietnia penetrowały brzeg mors
ki na odcinku od Nowego Portu aż do granicy z Pomorzem Zachodnim®

Jak zakończył się cały powstańczy desant? Co stało się z "Gipsey 

Queen* i czy powstańcy szczęśliwie dobili do brzegu gdańskiego? Odpo
wiedzi na te pytania zawarte były w sprawozdaniu landrata w®jherowskie- 
go, przedłożonym gdańskim władzom regencyjnym po zakończeniu akcjio 

Nieatety, w aktach gdańskiego archiwum sprawozdanie to nie zachowało 
się 1 prawdopodobnie zaginęło one w czasie działań wojennych® Być 

t_> o«md o»cs> cs»<=o coca S3G3GDC9 ao o»a=x=> GD en gs» oecnas# aa ao <=» a « aa cx.
TQ Sto Gierszewski, o®cot) s® 11-120
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może, iż desant powstańczy nie doszedł do skutku z powodu zbyt silnych 
patroli kontrolujących wybrzeże. Nie jest wykluczone również, że powstań
cy w ostatniej dopiero chwili zdecydowali się zawinąć do portu w Gdańsku. 
Twierdzenie takie też nie jest pozbawione podstaw. Zachowany źródła 
potwierdzają, że chłopi na swych wozach często przewozili przykrytą sło
mą broń i amunicję ku granicy Królestwa# przy czym materiały te w prze
ważających wypadkach ładowane były na wozy w Gdańsku. Udział w akcji 
brali także chłopi z powiatu malborskiego, przy czym wiadomość © tym 
przetrwała wśród miejscowej ludności aż d© lat międzywojennych. Starzy,/ 
gospodarze przekazywali młodzieży podania# jak to chłopi malborscy w 
okresie powstania styczniowego wywodzili w pole władze pruskie. Wozili 
bowiem do Gdańska zboże# a w drodze powrotnej zabierali broń i amunicję, 
którą przykrytą słomą przewozili d© Wilczewa# a stamtąd koleją dostarcza
no ją do Brodnicy. Dalszym transportem broni z Brodnicy zajmowali się 
specjalni łącznicy. Wiele wśród nich był© kobiet, które np. w fałdach 
swych sukien‘przemycały znane z dobrej jakości sztucery amerykańskie. 
Policji pruskiej udał© się zatrzymać kilku spośród miejscowych łączników 
działających w Gdańsku, wytoczono im nawet proces# a broń w ilości 1500 

71 karabinów prawdopodobnie skonfiskowano.

Jakby się nie przedstawiała prawda o desancie powstańczym mającym 
wylądować u wybrzeży gdańskich, faktem jest, że wywołała ona żywy od
dźwięk na Pomorzu. Wzrosło przez t© zainteresowanie społeczeństwa zabo
ru pruskiego losami powstania i organizowaną przez płko Łapińskiego wy
prawą morską ku brzegom Litwy# którą łączono z niewyjaśnionym jeszcze 
obecnie finałem rejsu "Gipsey Queenwo 

-
Choć ekspedycja Łapińskiego zakończyła się niepowodzeniem# a finał 

wyprawy "Gipsey Queen* do dziś nie jest znany# to jednak oba te wysiłki 
nie poszły na marne. Świadczą one# że powstańczy Rząd Narodowy trafnie 

zwrócił uwagę na zagadnienie morza jako niezbędnego elementu dla przysz
łej niepodległości Polski. 1

Historycy zajmujący się sprawami ekspedycji Łapińskiego za mało pod
kreślili jeden aspekt tego zagadnienia# mianowicie że polskie dążenia 
morskie w okresie powstania styczniowego spotkały się z poparciem 
wszystkich czołowych działaczy rewolucyjnych owych czasów. Świadczy o 

tym najlepiej zainteresowanie wyprawą i pomoc udzielona jej prze#
GO<»GDaDGDa»<Da»«GDW<GD<Wmc£D>SD<aeaS>GDCDaK><K3GDa&><S><»GD«>aD<K>aD<Z9CSGU<X* 
71 St® Gierszewski# ©.c®, b. 13.
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Marksa, Hercena, Bakunina i Mazziniego® W myśl haseł głoszonych przez 
Marksa ifiigelsa, że popieranie polskich walk narodowo-wyzwoleńczych,jest 
jednocześnie wzmacnianiem ogniwa rewolucji ogólnoeuropejskiej, poparcia 
wyprawie udzielili demokraci większości państw Europy®

PRÓBY UTWORZENIA POLSKIEJ FLOTY I WYPRAWA

NA KAUKAZ

Niepowodzenie wyprawy Łapińskiego nie zniechęciło powstańczego Rządu 
Narodowego do dalszych akcji na morzu® D© wysiłków tych zmobilizowała goj 
nadzieja na interwencję mocarstw zachodnich w sprawie polskiej®

Z ramienia Rządu Narodoweg© sprawą tą zajął się jego agent dyploma-? 
tyczny w Paryżu książę Władysław Czartoryski i generał Władysław Zamoyskiej, 
Szczególnie ten ostatni, korzystając ze swych szerokich stosunków wśród 
arystokracji angielskiej i w sferach parlamentarnych, czynił starania 
zmierzając® do uznania Polski przez rząd angielski za stronę wojującą®?

72Przez dłuższy czas usiłowania jego nie dawały rezultatów® Dopiero w 
lipcu 1863 r3 angielski minister spraw zagranicznych Johft Russel*oświa4-> 
czył Zamoyskiemu, że Anglia uznałaby Polskę za stronę wojującą, ©sile 
jakiś okręt pod banderą polską zawinąłby d© jakiegokolwiek portu1 angiels-j t
kiego® Wówczas Anglia będzie respektować banderę, a Rząd Narodowy uzna jako 

73 legalny®

Rząd Narodowy ©świądczeni® Russela przyjął z zadowoleniem® Z zapałem 
zabrano się d© kupna statku, choć napotykało to na pewne trudności natury 
finansowej® Kasa Rządu Narodoweg© poniosła zbyt wielkie wydatki finansując 
nieudaną wyprawę Łapińskiego i ni® mogła na razie pokryć wydatków związa
nych z kupnem nowego ©krętu® Z pomocą rządowi powstańczemu przyszła księż-< 
na Czartoryska i generał Zamoyski wraz z żoną® Przeznaczyli oni na zakup

74 statku sumę 1 800 000 franków®

Skoro uporano się już ze sprawami finansowymi, Czartoryski zaczął 
poszukiwać odpowiedniego kandydata ma przyszłego dowódcę floty® W wyniku

72 Rogowski, Flota polska w powstaniu styczniowym "Morze* 1926 rof
nr 2, s. 4o

33 K. L e p s z y, Dzieje floty polskiej, Instytut Bałtycki 1947» So293® 
74 Rogowski, o.o., s® 4»



zawartego porozumienia s rządem francuskim na stanowisko to został 
mianowany oficer francuskiej marynarki handlowej Magnan® Mianując Magna- 
na# trudno było dokonać gorszego wyboru# Był to bowiem człowiek niezrów
noważony# kierujący się w podejmowaniu decyzji impulsami# a poza tym - 
jak to później wyszło na jaw - zwykły blagier, goniący za zyskiem# Czarto
ryski nie poznał się jednak na nim od razu# On właśnie zaproponował Rzą
dowi Narodowemu# żeby Magnana mianować naczelnym dowódcą polskiej mary
narki® Następnie Czartoryski udzielił mu kredytu w wysokości 100 000 
franków i zatwierdził jego plan działania na Morzu Czarnym#

Za pieniądz® Czartoryskiego i Zamoyskiego zakupiono w Konstantynopolu
statek "Samson*® Drugi statek# noszący nazwę "Princess*# nabyty został ■ >11
w Newcastle# °bie jednostki miały stanowić zalążek przyszłych sił Rzeczy
pospolitej na morzu# W leci® 1863 r# Magnan objął dowództwo# Pierwszą 
akcję# jaką miał zorganizować® była wyprawa obu statków na Mórz® Czarne 
celem przyjścia z pomocą góralom kaukaskim# Wyprawa ta kosztująca Rząd
Narodowy 60 000 franków# z winy Magnana nie doszła do skutku# Po nieudanej

:,«• *■

wyprawi® Rząd Narodowy chciał się g© pozbyć# lecz ten nie myślał podpo
rządkować się poleceniom Rządu nakazującym mu opuszczeni® "Samsona*# Doszło 
to tego# ż® Rząd Narodowy w celu pozbycia się Magnana zmuszony był sprze
dać statek "Samson*« Magnan udał się wówczas do Francji i zaczął tam bez 
porozumienia z rządem powstańczym publikować w jego imieniu odezwy# pod
pisując się pod nimi jak© głównodowodzący marynarki polskiej#

Po załatwieniu incydentu z Magnanem# Rząd Narodowy zaczął rozglądać 
się za nowym kandydatem na stanowisk© dowódcy polskich sił morskich# 
Tym razem pragnął on mianować na t© stanowisko Polaka# W tym czasie poja
wił się odpowiedni kandydat w Paryżu# Był nim Władysław Zbyszewski# były
dowódca korwety rosyjskiej na 
polskiej marynarki przez rząd

Dalekim Wschodzi®# Na wieść o utworzeniu 
powstańczy# Zbyszewski niezwłocznie porzu<

cił służbę carską i pospieszył d© Francji# aby ©fiarpwać swe usługi peł
nomocnikom Rządu Narodowego^3 Rząd Narodowy ustalił organizację morskich 

sił zbrojnych określają® ją mianem "Organizacja Floty Polskiej*®, Organizae 
cja marynarki miała podlegać bezpośredni© płką Eugeniuszowi Dębińskiemu 
/Kotowi/# mianowanemu dekretem s dnia 25#X#1963 r# komisarzem wojskowym 
Rządu Narodowego w© Francji# Dębiński ni© zwlekają© mianował tymczasowo 
organizatorem floty narodowej Władysław© Zbyszewskiegc# który przybrał

75 K# L ® p s z y# ©#©## a# 294# 1 :
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sobie nazwisko Feliksa Karpia© Komisarzem rządowym przy organizatorze 
generalnym został zaś hr. Rozwadowski /Florestyn/©

Wkrótce po ©trzymaniu nominacji Zbyszewski opracował plan działania 
na morzu przeciw Rosji carskiej© Ponieważ na mocy traktatu paryskiego 
W roku 185.6 Rosja utraciła praw© utrzymywania swej floty wojennej na 
Morzu Caarnym, okręty polski® według koncepcji Zbyszewskieg© miały roz
począć działania przeciw rosyjskiej flocie handlowej© Zbyszewski plano
wał dalszą rozbudowę polskiej floty wojennej© Oprósz dwóch wymienionych 
okrętów, zamierzano ją powiększyć © dalsze jednostki pozyskane ze stat
ków handlowych systemem kaperskim© Okręty wraz z kompletnym uzbrojeniem 
mieli dostarczyć armatorzy, a załogi, ich. miały być w miarę możliwości 
polskie© Pływałyby one pod polską banderą© Sazami dla nich miały stać 
się - w myśl zawartego porozumienia - porty tureckie© Zbyszewski posta
wił sobie za zadanie przyjścia, z pomocą powstaniu górali kaukaskich, 
ożywienie ruchu powstańców na Ukrainie i podsycanie wrzenia rewolucyj- 

76 nego wśród marynarzy rosyjskich©’

Zbyszewski opracował także projekt struktury organizacyjnej mają
cej powstać floty polskiej© Według projektu siedzibą Organizacji Głów
nej Sił Polskich na Morzu /tak Zbyszewski nazwał kierownictwo mającej 
powstać floty/ miał być Paryż© Organizacji tej, czyli admiralicji, mie
li podlegać mianowani agenci w poszczególnych portach© Kierownictwo 
naczelne organizacji miało spoczywać w rękach organizatora generalnego 
czyli dowódcy© Projekt Zbyszewskieg© obejmował nawet przepisy dotycząc® 
umundurowania marynarzy© Mieli oni nosić mundury granatowe, guziki z 
emblematem składającym się z Orła Białego z koroną jagiellońską oraz 
Pogonią© Stopnie miały być identyczne d© obowiązujących wówczas w ma
rynarce francuskiej©

Rząd Narodowy projekty Zbyszewskieg© zaaprobował i mianował go 
organizatorem generalnym Sił Narodowych Morskich, a komisarzem Rządu 
Narodowego do spraw morskich został Leon Królikowski© W międzyczasie 
Zbyszewski, nie czekając nawet na tę oflojalną nominację, odebrał sta
tek parowy "Princess” w Newcastle i nadał mu nazwę "Kościuszko”© Wiado
mość o tym została przyjęta z radością przez cały Rząd Narodowy g 
Romualdem Trauguttem na czele© Fakt, że działania oddziałów powstań
czych na lądzie będą wspierane przez jednostki morskie, wpłynął na 

podniesienie ducha wśród walczących©
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"Kościuszko” już w lutym 1864 r® wyszedł na Mórz® Śródziemne, kieru
jąc się w stronę Konstantynopola® Aby zmylić czujność okrętów rosyjskich, 
płynął początkowo pod banderą angielską® Mim© t© wywiad rosyjski, działa
jąc tym razem sprawnie, zdobył wiadomości © wyprawie® Okręt polski już na 
początku rejsu spotkało niepowodzenie® Z chwilą gdy tylko zawinął do 
hiszpańskiego portu Malaga, został zrewidowany, Skonfiskowany, a załoga 
internowana® Dokonały tego władz® hiszpański.® pod naciskiem Rosji i po
pierających ją Stanów Zjednoczonych.® Jako pretekst posłużył© oskarżeni..®, 
że rzekomo przewożona przez "Kościuszkę” broń 1 żołnierz® mieli być uży
ci przeciwko państwu kościelnemu® Przekreślił© to w zarodku plan Zbyszew- 
skieg© i wszelkie polskie zamierzenia morskie® Zbyszewski wprawdzie pró
bował jeszcze uzyskać we Włoszech okręty i załogi, ale był© już za późne. 
Dopiero p© upadku powstania udało si^ Władysławowi Czartoryskiemu odzys

kać od rządu hiszpańskiego "Kościuszkę", Statek spieniężył i w ten spo
sób odzyskał część olbrzymiej sumy, którą włożył na sfinansowani® tego 

77 nieudanego przedsięwzięcia®

Obraz polskich wysiłków morskich w okresie powstania styczniowego 
byłby niepełny, gdyby pominąć w nim wyprawę na Kaukaz® V? roku 1861 r® 
wybuchło powstanie na Kaukazie. Wybuch powstania w Królestwie zrodził 
myśl wśród przedstawicieli Rządu Narodoweg© w Paryżu, aby połączyć 
sprawę polską i czerkieską w jeden wspólny wysiłek® P© dłuższych naradach, 
wśród przywódców emigracji polskiej zgrupowanych wokół konserwatywnego 

70
ugrupowania zwanego Hotelem Lamberty powstało kilka projektów działania® 
Początkowo rozważano sprawę wysłania na Morze Czarne angielskiego statku 
handlowego® Byłaby to demonstracja mająca na celu zadokumentowanie nie
podległości wschodniego brzegu Morza Czarnego® Liczon© na to, ż® statek 
z pewnością byłby zatrzymany przez ©kręty rosyjskie, co spowodowałoby 
zatarg dyplomatyczny® Jednocześni® zastanawiano się nad wcieleniem w 
życie drugiego z kolei projektu, który przewidywał dla zamanifestowania 
niepodległości Czerkiesji wysłairf^na Mórz® Czarn® ©krętu pod banderą 
tegoż kraju® Yńreszci® zwycięstw© odniosła koncepcja opracowana przez

77 K® L e p s z y, oae®e a® 259®
78 St® Bób r-Tyy ling, Polska wyprawa na Kaukaz w 1863 r® "Bellona” 
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angielskiego dyplomatę Davida Urąuharta# przewidująca wysłanie drogą 
morską broni i amunicji walczącym w górach Kaukazu powstańcom czerkies- 
kim. Na ten cel powołany przez Ur^uharta komitet zdołał zebrać 125 000 
franków# z czego 15 000 wpłynęło od Polaków. Godną uznania jest przy tym 
hojność samego Urąuharta#. który, -sprzedał nawet na te cele swoje 
dobra rodzinne i zdołał uzyskać dość znaczne sumy od swych zamożnych 
przyjaciół. Za pieniądze uzyskane w ten sposób wynajęto statek noszący 
nazwę "Chesapeak”# na który załadowano 6 dział i dość pokaźną ilość 
amunicji. Statek wyszedł z Liięerpó&lu pod koniec czerwca 1863 r. # zaś 
do Konstantynopola przybył pod koniec sierpnia.

W tym samym czasie przedstawiciel® Rządu Narodowego na emigracji 
Jordan i ks. Czartoryski# będąc w Konstantynopolu# powzięli plan zor
ganizowania na Kaukaz wyprawy polskiej. Nawrócono przy tym do planu# 
jaki powstał w czasie wojny krymskiej. Przewidywał on użycie przeciwko 
Rosji ©ddziałów składających się główni® z Polaków i Rusinów przebywa
jących na Kaukazie. Chciano w ten sposób Polakom wchodzącym w skład 
armii rosyjskiej ułatwić przejście na stronę państw sprzymierzonych. 
Przejście tych Polaków na stronę powstańców kaukaskich mogło zachęcić 
żołnierzy z innych Jednostek rosyjskich do podjęcia tego samego kroku# 

79 co z kolei mogło spowodować znaczne osłabienie armii carskiej.

Przystępując do realizacji powziętego planu Władysław Czartoryski 
ofiarował z własnych funduszów pieniądz® potrzebne na umundurowanie 
i uzbrojeni® oddziału składającego się z® 150 osób oraz grona oficerów# 
w tym dwóch francuskich. Dowódeą wyprawy Władysław Czartoryski mianował 
pułkownika Klemensa Przewłockiego.

Cały ten oddziałek po załadowaniu uzbrojenia i amunicji na statek 
"Chesapeak® opuści^ 31 Konstantynopol# biorąc kurs na Trebizondę. Po 
przybyciu do tego portu celem uzupełnienia zapasów węgla# statek został 
wykryty przez Rosjan. Konsul rosyjski domagał się# aby władze tureckie 
skonfiskowały ładunek jako kontrabandę. Kapitan statku Campbell stanow
czo zaprzeczył czynionym zarzutom# a że miał poparcie konsula angielskie
go# władze tureckie odrzuciły żądania rosyjskie.

Po tym przykrym incydencie "Chesapeak" 8 września opuścił; Trebizon
dę i udał się w dalszą podróż. Okręty rosyjski® dobrze jednak pilnowały 
i blokowały brzegi kaukaskie. Wobec tego kierownictw© wyprawy powzięło 
c=DM«fe»M<i&M <m> «D ®>«> mm m m»wofcaiwnicTiTiarr>emiłoqp«p«oeam>osj ®<x=x^j cs3ubgdgo*kjc=> <*bcd

79 Ste Bóbr-Tyling# o.c.# s. 152.
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decyzję przeniesienia całej zawartości statku na jakieś mniejsze jed
nostki, które mogłyby łatwiej ujść uwadze okrętów rosyjskich© W odle
głości 20 km na wsfe&dd od Trebizondy nastąpiło przeładowanie całej wy
prawy na maleńki żaglowiec©

Szczęście uczestnikom wyprawy nie dopisywało jednak w dalszym ciągu, 
gdyż w dniu, w którym rozpoczęto kontynuować dalszą podróż na żaglowcu, 
ucichł wiatr. Unieruchomiony stateczek błąkał się przez trzy dni po mo
rzu, z trudnością wymykając się poszukującym go jednostkom rosyjskim© 
Dopiero pod wieczór trzeciego dnia podróży wiatr znowu wzmógł się 
i żaglowiec mógł kontynuować dalej przerwaną podróż© W odległości oko
ło 50 km od miejsca, gdzie musiał© nastąpić lądowanie, żaglowiec został 
wykryty przez korwetę rosyjską© Okręt rosyjski udał się w pościg za stat
kiem powstańczym© Gdy korweta zbliżyła się na odległość 100 metx4ów, za
łogę, powzięła decyzję wysadzenia statku w powietrze© Nie doszło do te
go, gdyż nagła mgła pozwoliła powstańcom na oderwanie się od niebezpiecz- 

80 nej korwety© Weszcie 14 września ekspedycja wylądowała w Wardonie, 
witana serdeczni® przez Czerkiesów, którzy widzieli w niej straż przed
nią zapowiedzianej pomocy oddziałów francuskich©

Przewłocki lądując w Wardonie zamierzał zrealizować bardzo ambitny 
plan zupełnego zdezorganizowania całej rosyjskiej armii, walczącej prze
ciw plemionom kaukaskim© Armię tę oceniał Przewłocki na 60-80 tysięcy 
żołnierzy© W rzeczywistości była ona liczniejsza, gdyż sami Rosjanie 
podawali, iż w górach kaukaskich znajduje się 120 tysięcy żołnierzy© 
W swych ambitnych planach Przewłocki liczył bardzo na Polaków wcielonych 
do armii rosyjskiej© Uważał również, że sami Czerkiesi wezmą liczny udział 
w walce. Spotkał go jednak wielki zawód© Okazało się, że Polaków w nie
woli czerkieskiej nie było wielu© Polacy z armii rosyjskiej, na któtrych 
tak bardzo liczyli organizatorzy wyprawy, nie zjawili się w ogóle© Za- 

81 wiodła także pomoc francusko-turecka©

Początkowo polskie przygotowania do wyprawy znalazły poparcie ze 
strony ministra spraw zagranicznych Francji Droczyn d® Iłiuys© Zaanga
żował się on w całe przedsięwzięcie do tego stopnia, że nie tylko udzie
lił wyprawie dyskretnego i skutecznego poparcia dyplomatycznego, lecz

00 St© Bóbr-Tyling, o©Co, s© 153> 
81 Tamże, s. 154=155.
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pokrył znaczną część kosztów samej wyprawy oraz kupna statków dla mają
cej powstać marynarki polskiej® Widzą® takie stanowisko Francji, Turcja 
również początkowo życzliwie odhiosła się do polskiej wyprawy® Stopnio
wo Napoleon zaczął jednak zmieniać swą politykę w odniesieniu do spra
wy polskiej. Oświadczył publicznie, że rezygnuje z wojny z Rosją, któ
rą miała spowodować sprawa polska® Widząc to Turcja zaczęła się obawiać, 
że w razie konfliktu zbrojnego z Rosją zostanie osamotniona i natych
miast cofnęła swe poparcie dla planów polskich®

Pomimo tych trudności wyprawa polska postanowiła walczyć dalej, 
choć szans na powodzenie nie miała prawi® żadnych® Wyprawę poparły je
dynie nieliczne plemiona, masy chłopstwa ustosunkowały się zaś do niej 
obojętnie lub wrogo. Przewłocki coraz częściej spotykał się z niechę
cią ze strony górali, którzy zaczęli odmawiać mu żywności i mułów nie
zbędnych do transportu dział® Równocześnie zapowiadana pomoc nie nad
chodziła, W międzyczasie nastąpiła zmiana na stanowisku polskiej emi- 
gracjfjnej placówki dyplomatycznej w Konstantynopolu® Na miejscu do
tychczasowego komisarza Jordana, jednego z organizatorów i opiekunów 
wyprawy, mianowano Olszę-Orzechowskieg©, który o wiele mniej zajmował 
się jej losami, W takiej sytuacji Przewłocki powziął decyzję zakończenia 
ekspedycji. Oddziałek polski zepchnął działa w przepaście górskie i po
wrócił do Trebizondy® Powstanie czerkieskie chyliło się ku upadkowi i 
działa zepchnięte w przepaść przez Polaków były ostatnią bronią, jaką

83 posługiwali się powstańcy czerkiescy® J
Wyprawa, której celem było stworzenie punktu oparcia dla jednostek 

wchodzących w skład mającej powstać floty polskiej na Morzu Czarnym i 
jednocześnie osiągnięcie jak największej liczby pułków rosyjskich od 
działań w Polsce, podobnie jak i inne poczynania powstańców zakończyła 
się niepowodzeniem® a

Mimo niepowodzeń, opisane akcje podczas powstania styczniowego 
wymownym dowodem, że nawet w okresie niewoli utrzymywało się w społe
czeństwie polskim zrozumienie dla znaczenia morza i floty w walce o 
wyzwolenie narodowe®

82 St, Bóbr-Tyling, o®co, s® 156=158® 
83 Tamże, s, 159=161,



MGR JAROSŁAW RUSAK

CHRONOLOGICZNE ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH DZIAŁA^ 

BOJOWYCH NA MORZU

Zestawienie niniejsze opracowane zostało na podstawie dostępnej 
na Wybrzeżu literatury historycznej* Zamieszczone są w nim najważ
niejsze wydarzenia z działań bojowych na morzu w minionych wojnach# 
Sądzę, że może ono służyć jako materiał pomocniczy w pracy history
ków i oficerów marynarki.

480 r. p.n.e. Bitwa pod Salaminą między liczącą około 1 200 okrętów 
wiosłowych flotą perską, a flotą grecką składającą się sponad 
350 okrętów. Zwycięstwo odniosła słabsza liczebnie flota grecka 
dzięki lepszemu wyszkoleniu, lepszej znajomości rejonu walki, 
sprzyjającym warunkom meteorologicznym i wyższemu duchowi mo
ralnemu.

408 r. p.n.e. Bitwa morska koło wysp Arginus pomiędzy flotą ateńską 
i peloponeską. Zwycięstwo odniosła flota ateńska.

405 r. p.n.e. Bitwa pod Aigospotamoi pomiędzy flotą ateńską liczącą 
180 trier i silniejszą nieco flotą spartańską. Wskutek uzyskania 
zaskoczenia flota spartańska całkowicie rozgromiła flotę ateńską

394 r. p.n«e. Bitwa pod Knidos pomiędzy flotą perską i spartańską, 
w wyniku której flota spartańska została doszczętnie zniszczo
na.

376 r. p.n.e. Bitwa pod Naxos pomiędzy połączoną flotą persko-spar- 
tańską a flotą ateńską. Flota peloponeską składała się z 65 okrę 
tów, przeciwko którym ateńczycy wystawili 83 okręty. Walka zakoń 
ożyła się wyraźnym zwycięstwem floty ateńskiej.

332 r. p.n.e. Oblężenie Tyru przez flotę Aleksandra Macedońskiego 
złożoną z około 200 okrętów. Współdziałanie floty z wojskami 
lądowymi pozwoliło Macedończykom opanować silnie ufortyfikowa
ne miasto.



w -
306 r. p.n.e. Bitwa pod Cyprem między flotą władcy Frygii złożoną z 

około 150 okrętów wojennych i 200 statków transportowych z 
12 000 żołnierzy a flotą władcy Egiptu Ptolemeusza składającą 
się z 128 okrętów. Flota egipska została całkowicie rozbita.

303 r. p.n.e. Oblężenie Rodosu przez flotę macedońską dowodzoną przez 
Demetriosa złożoną z 200 okrętów wojennych i 170 okrętów trans
portowych. Bohaterstwo Rodyjczyków udaremniło wszelkie wysiłki 
oblegających.

260 r. p.n.e. Bitwa pod Mylae pomiędzy flotą rzymską i kartagińską. 
Rzymianie zastosowali w tej bitwie abordaż przy pomocy rucho
mych pomostów. Bitwa zakończyła się klęską nie pokonanych dotąd 
na morzu kartagińczyków, którzy ponieśli ogromne straty? 50 ga
ler wziętych do niewoli, 3 000 poległych, 7 000 jeńców.

256 r. p.n.e. Bitwa u przylądka Eknomos stoczona pomiędzy flotą 
rzymską a kartagińską. Była to pierwsza znana bitwa w obronie 
konwoju. Flota rzymska liczyła 330 okrętów bojowych i dużą 
liczbę transportowców. Kartagińczycy posiadali 350 okrętów. Zwy
cięstwo odnieśli Rzymianie tracąc tylko 24 okręty oraz około 
10 000 zabitych i rannych, podczas gdy kartagińczycy stracili 
100 okrętów oraz 40 000 zabitych i jeńców.

249 r. p.n.e. Klęska Rzymian pod Drepanum w bitwie z eskadrą karta- 
gińską.

241 r. p.n.e. Bitwa pod wyspami Egadzkimi pomiędzy flotą rzymską 
dowodzoną przez Katullusa a flotą kartagińską pod dowództwem 
Tannona. Bitwa zakończyła się zwycięstwem fezymian, którzy 

wzięli do niewoli 70 galer a 50 zatopili.

190 r. p.n.e. Bitwa pod Myonnesos pomiędzy flotą syryjską a rzymsko- 
rodyjską. Flota syryjska została rozbita przez Rzymian i Rodyj
czyków.

31 r. p.n.e. Bitwa pod Akcjum pomiędzy flotami powaśnionych wład
ców państwa rzymskiego? Antoniusza i Oktawiana. Naczelnym do
wódcą floty Oktawiana był Marek Vipsaniusz Agryppa, który 
zastosował nieznany dotychczas środek walki w postaci zapala
jących strzał i pocisków. Większość okrętów Antoniusza spłonę
ła.



- 284

1136 r# n.e. Bitwa o Konungahelę stoczona pomiędzy flotą słowiańską 
złożoną z około 650 okrętów a okrętami duńskimi. Zwycięsko z tej 
bitwy wyszła flota słowiańska# zdobywając Konungahelę.

1147 r. Bitwa u ujścia Warnawy floty słowiańskiej z flotą duńską wspie 
raną przez posiłki angielskie i fryzyjskie® Słowianie zmusili Duń
czyków do wycofania się.

1158 r. Zwycięstwo floty duńskiej pod dowództwem biskupa Absalona nad 
słowiańską flotą z Rugi! w rejonie Boslunde.

1159 r. Bitwa w Zatoce Brońskiej pomiędzy okrętami duńskimi króla 
Waldemara I a okrętami Ranów, zakończona wycofaniom się okrętów 
słowiańskich.

1184 r. Bitwa w zatoce Darsin między flotą duńską pod dowództwem 
biskupa Absalona # a flotą pomorską księcia Bogusława liczącą 
około 150 okrętów bojowych i 350 statków transportowych. Flota 
duńska przerwała szyk bojowy okrętów słowiańskich i opanowała 
statki transportowe.

1362 r. Zdobycie Kopenhagi. Flota hanzeatycka w składzie 53 jednostek# 
dowodzona przez hrabiego Henryka Żelaznego z Holsztynu przeprowa
dziła udany szturm słabo bronionej stolicy Danii® Hanzeatyci zaję
li miasto# które następnie złupili.

18.VII.1362 r. Zwycięstwo Duńczyków w Sundzie. Flota duńska uderzyła 
niespodziewanie na pozbawione prawie załóg okręty hanzeatyckie. 
Duńczycy rozbili eskadrę przeciwnika.

2.VII.1427 r. Zwycięstwo pod Kopenhagą floty duńsko-szwedzkiej nad 
eskadrą hanzeatycką. Zwycięska flota zatopiła większość okrętów 
hanzeatyckich dowodzonych przez Hoyera.

15®VIII.1457 r. Zwycięstwo kaprów gdańskich nad eskadrą duńską w bit
wie pod Bornholmem. 6 okrętów kaperskioh dowodzonych przez 
Bockelmana zaatakowało eskadrę duńską złożoną z 16 jednostek od
nosząc zwycięstwo. Sześć okrętów przeciwnika zostało zatopio
nych# a sześć wzięto do niewoli.

15.IX.1463 r. Bitwa na Zalewie Wiślanym połączonej floty miast pomors
kich z flotą krzyżacką. Eskadra krzyżacka licząca 44 okręty zosta
ła otoczona przez 24 okręty gdańskie i elbląskie. Flota krzyżacka 

została całkowicie zniszczona.
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9 .VIII <>1511 r« Bitwa pod Bo&nholmem floty hanzeatyckiej z flotą duńską 
zakończona klęską okrętów duńskich. W bitwie tej szalę zwycięstwa 
przeważył okręt flagowy lubeczan "Maria", który celnym ogniem dzia
łowym zmusił do ucieczki flagową jednostkę duńską "Engel".

18.VIII.1511 r. Klęska Duńczyków w bitwie z flotą hanzeatycką pod He
lem.

1517 r® Desant duński w Sztokholmie® Silna flota duńska pod dowództwem 
admirała Seweryna Norby^eg© wysuszyła z Kopenhagi pod Sztokholm. 
Flota wysadziła desant w Sztokholmie w ilości 4 000 ludzi i ©pano
wała twierdzę nadmorską Stffike®

30.V-?'.VI. 1564 r® Bitwa gotlandzka® 36 ©krętów duńsko-lubeckich. dowo
dzonych przez admirała Herluf* Trolleg© starł© się z flotą szwedz
ką o takiej samej mniej więcej sil@0 dowodzoną przez admirała 
Bagga. Zwycięstwo odniosła flota duńsko-lubecka®

4=6.V®1565 r© Zwycięstwo Szwedów w bitwie pod Rugią. 25 ©krętów duńs- 
ko-lubeckich dowodzonych przez Trollego starł© się z 49 ©krętami 
szwedzkimi, które odniosły wielkie zwycięstwo nad słabszym prze
ciwnik! @mo

7oVII.1565 r« Bitwa bomholmska. Eskadra duńsko-lubeoka złożom z 
36 okrętów dowodzonych przez admirała Ottona Ruda zaatakowała 
silniejszą liczebnie flotę szwedzką® Bitwa przyniosła zwycięstwo 
Szwedom, jakkolwiek stracili oni 5 okrętów, a sprzymierzeni 3®

7oX®1571 r® Lepanto - ostatnia bitwa galer wiosłowych stoczona pomię
dzy flotą turecką a flotą ligi chrześcijańskiej złożoną z okrętów 
"Rzymu, Wenecji, Hiszpanii® Flota turecka liczyła około 330 galer, 
na pokładach których znajdował© się około 120 000 wojska® Flota 
ligi była mniejsza liczebnie, gdyż składała się z około 300 jed
nostek. Bitwa zakończyła się wielkim zwycięstwem ligowców,którzy 
zdobyli 180 okrętów tureckich oraz zatopili 80. Straty ligowców 
wynosiły 15 galer®

12.VII-17oVIIIol588 r® Bitwa u wybrzeży Anglii pomiędzy flotą hiszpań- 
ską/tzw® /niezwyciężoną armadą/ i flotą angielską® Bitwa zakończy
ła się pogromem floty hiszpańskiej®
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28.11.1627 r. Bitwa pod Oliwą pomiędzy dziesięcioma okrętami polskimi 
dowodzonymi przez admirała Dickmana a eskadrą szwedzką admirała 
Stier^Blda, zakończona wspaniałym zwycięstwem floty polskiej.

21.X.1639 r. Klęska floty duńsko-hiszpańskiej w bitwie pod Downs. 
Flota sprzymierzona składająca się z 70 okrętów duńskich oraz 
67 wielkich okrętów hiszpańskich pod dowództwem admirała Antoniego 
Oąuendo starła się z eskadrą holenderską admirała Marcina van 
Trompa, złożoną z 106 okrętów z 8 000 tys. załogi. Bitwa zakończy
ła się zdecydowanym zwycięstwem Holendrów.

16.V.1644 r. Bitwa w zatoce List pomiędzy Duńczykami a Holendrami, 
zakończona pogromem floty holenderskiej.

29.VI.1644 r. Bój w zatoce Hohwacht między flotą duńską i szwedzką. 
W bitwie tej zwycięstwo odniosła flota duńska, gdyż udaremniła 
zamiar Szwedów wysadzenia desantu na Laalandzie. Flota duńska po
niosła jednak większe straty w ludziach.

13.X.1644 r. Bitwa w Fehmarnsundzie pomiędzy flotą duńską i szwedzką. 
Bitwa trwała sześć godzin i zakończyła się druzgocącą klęską Duń
czyków, których 9 jednostek zostało wziętych do niewoli, trzy 
poszły na dno, a 2 osiadły na mieliźnie pod Laalandem. Tylko 3 
okręty zdołały schronić się przed pościgiem przeciwnika do 

Kopenhagi.

28.11.1653 r. Bitwa pod Portlandem między flotą holenderską i angiels
ką. Żadna ze stron nie odniosła zdecydowanej przewagi. Była to jed
na z ostatnich bitew stoczonach według zasad taktyki tzw. roju, po
legającej na eliptycznym zgrupowaniu okrętów wokół jednostki ad

miralskiej i uderzeniu na przeciwnika zwartą masą.

13-14.IX.1657 r. Bitwa pod Falsterbo pomiędzy flotą duńską i szwedzką. 
Duńczycy posiadali 23 okrętów bojowych, a Szwedzi 38 bojowych i 
pomocniczych. Walka .ęiągnęła się przez dwa dni i nie dała roz
strzygnięcia.

29.Xo1658 r. Bitwa w Sundzie pomiędzy eskadrą szwedzką admirała Wrangla, 
liczącą 35 okrętów liniowych oraz 8 fregat, a eskadrą holenderską 
admirała Opdama. Bitwa zakończyła się obustronnymi stratami.
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13*71*1665 r* Bitwa pod Loweatoft stocznia* w czasie drugiej wojny an- 
gielsko-hclenderskiej* Silniejsza liczebnie flota angielska od
niosła zwycięstwo nad Holendrami* Była to pierwsza bitwa stoczona 

według zasad taktyki linearnej*

11-14*71*1666 r* Bitwa czterodniowa stoczona w Cl®śninie Kaletańskiej 
pomiędzy Anglikami -a Holendrami* Flotą angielską w bitwie tej do
wodził admirał Monk, holenderską zaś admirał Ruyter* Bitwa cztero
dniowa zakończyła się klęską Anglików, którzy stracili łącznie 
19 okrętów i 8 000 ludzi* Holendrzy stracili 1 okrętów 13 000 lu
dzi*

8*1.1676 Bitwa pod Stromboli pomiędzy flotą francuską liczącą 30 
okrętów i holenderską złożoną z 38 mniejszych jednostek* Po zadaniu 
dość znacznych strat Francuzom, Holendrzy wycofali się*

29*7*1676 r* Bitwa pod Bornholgem pomiędzy połączoną flotą holendersko- 
duńską składającą się z 15 okrętów liniowych i 13 uzbrojonych 
statków handlowych pod dowództwem duńskiego admirała Niels Juela 
a liczniejszą liczebnie flotą szwedzką admirała Kreutza* Bitwa pod 
Bornholmem nie została rozstrzygnięta*

1*71*1676 r* Bitwa pod Olandem pomiędzy połączoną eskadrą duńsko-holen- 
derską, którą dowodził admirał Korneliusz Tromp rozporządzający 
50 okrętami, a eskadrą szwedzką o takiej samej liczbie okrętów pod 
dowództwem admirała Kreutza* W bitwie tej Szwedzi ponieśli klęskę*

21*7111*1676 r* Bitwa pod Texel pomiędzy sprzymierzoną flotą angielsko- 
francuską, a flotą holenderską* Bitwa zakończyła się nieznacznym 
zwycięstwem Holendrów* Była to ostatnia bitwa w wojnach angielsko- 
holenderskich*

1*71*1677 r* Klęska Szwedów w bitwie pod Hoen, stoczonej z flotą duńską 
admirała Niels Juela* Szwedzi stracili prawie wszystkie swoje okrę
ty* Zaledwie trzem jednostkom udało się uciec.do Sztokholmu*

1*711*1677 r* Bitwa w zatoce Kogę przy wybrzeżu Zelandii stoczona po
między eskadrą szwedzką pod dowództwem admirała Horna a flotą duńską 
admirała Niels Juela* Szwedzi mieli przewagę ilościową w postaci 
sześciu okrętów liniowych, co nie uchroniło ich jednak od porażki* 
Stracili oni 10 okrętów liniowych, ponadto 3H?andery i 10 trans
portowców* Straty duńskie były nieznaczne*
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10.VII.1690 r. Bitwa pod Beachy-Head między liczącą 74 okręty liniowo 

flotą francuską dowodzoną przez admirała Tourville a sprzymierzo

nymi eskadrami Anglii i Holandii w liczbie 57 okrętów. Nikłe zwy

cięstwo odniosła flota francuska.

29.V.1692 r. Bitwa u przylądka Barfleur między flotą angielsko-holendors- 

ką liczącą 130 okrętów a francuską złożoną z 70 okrętów. Anglicy 

mając przewagę w okrętach 1 artylerii zmusili Francuzów do uciecz

ki# zatapiając przy tym 15 okrętów.

3.VIII.1704 r. Ostrzał Gibraltaru przez flotę angielsko-holenderską 

złożoną z 16 okrętów angielskich 1 6 holenderskich. W wyniku 

ostrzału słabo broniony Gibraltar poddał się.

24.VIII.1704 r. Bitwa pod Malagą pomiędzy flotą angielsko-holenderską 

i francuską. Bitwa nie została rozstrzygnięta.

27.VII.1714 r. Bitwa pod Hang8-Udd pomiędzy flotą Piotra I złożoną 

z 99 wiosłowych galer a flotą szwedzką liczącą 16 okrętów linio
wych# cztery mniejsze okręty 1 osiem galer. Flota Piotra I od

niosła w tej walce zwycięstwo.

24.IV.1714 r. Zwycięstwo duńskie pod Bolkiem nad eskadrą szwedzką ad

mirała hrabiego Wachtmeistra Młodszego.

22.VII.1718 r. Zniszczenie eskadry gotoborskiej przez okręty duńskie 

dowodzone przez Tordenskjfllda przy wyspie KaMu

22.11.1744 r. Bitwa pod Talonem pomiędzy połączoną flotą francusko- 
hiszpańską liczącą 28 okrętów liniowych i kilkanaście jednostek 

mniejszych# a flotą angielską złożoną z 29 okrętów liniowyoh. 

Bitwa zakończyła się nieznacznym zwycięstwom Anglików.

18.V.1756 r. Bitwa pod Minorką między angielską eskadrą admirała 

Bynga, złożoną z 13 okrętów liniowych, szeregu jednostek lżej

szych i transportowców z 4 tysiącami wojskf a słabszą liczebnie 

flotą francuską liczącą 12 okrętów liniowych. Bitwa ta była w 

zasadzie pojedynkiem straży przednich# w którym przewagę uzyska

li Francuzi.

11.1.1758 r. Zwycięstwo szwedzkie pod Heppiner Haekien. Eskadra 

szwedzka dowodzona przez Rajalina, składająca się z 8 galer i 

3 ładzi spotkała się z pruską eskadrą wiosłową. Szwedzi zdobyli 

wszystkie jednostki nieprzyjacielskie.
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20.XI.1759 r. Bitwa w zatoce Quiberon, w której uczestniczyło 20 fran
cuskich okrętów przeciwko 27 angielskim. Zwycięstwo odniosła flota 
angielska.

26.VII.1770 r. Bitwa pod Czesmą pomiędzy flotą rosyjską a turecką. Rosja
nie posiadali 9 okrętów liniowych, 3 fregaty i kilka mniejszych jed
nostek o łącznej artylerii w ilości 608 dział. Plota turecka li
czyła 16 okrętów liniowych, 6 fregat i dużą ilość małych jednos
tek z 1 400 działami łącznie. Bitwa pod Czesmą zakończyła się 
pogromem floty tureckiej.

17*IV.1780 r. Bitwa pod Martyniką stoczona w czasie wojny o niepodleg
łość Stanów Zjednoczonych pomiędzy 20 okrętami angielskimi dowodzo
nymi przez admirała Rodney*a a 23 okrętami francuskimi admirała 

dc Guichena. Bitwa nie przyniosła zdecydowanego rozstrzygnięcia.

26.1.1782 r. Bitwa pod St.Christopher pomiędzy 29 okrętami francuski
mi dowodzonymi przez admirała de Grasse a angielską eskadrę złożo
ną z 22 okrętów admirała Hooda. Zwycięsko z tej bitwy wyszła es
kadra angielska.

12«IV*1782 r. Bitwa pod Dominiką. Starły się eskadry admirałów de 
Grasse i Rodney*a. Anglicy dysponowali 36 okrętami. Francuzi zaś 

mieli ich tylko 30. Eskadra francuska poniosła poważne straty, 
przegrywając bitwę.

3.VII.1788 r. Bitwa pod Teodozją pomiędzy eskadrą rosyjską liczącą 
2 okręty liniowe i 11 fregat dowodzoną przez admirała Uszakowa, 
a eskadrą turecką złożoną z 15 okrętów liniowych i 8 fregat. 
Turcy zmuszeni zostali do wycofania się, pomimo swej liczebnej 
przewagi.

17*7111.1788 r. Bitwa w Zatoce Fińskiej między flotą szwedzką a flotą 
rosyjską,

26.711-28,VII.1789 r. Bitwa pod Oelandem pomiędzy flotą szwedzką 
i rosyjską.

24*7111.1789 r. Bitwa w Svanska-Zundzie pomiędzy jednostkami szwedz
kimi admirała Ehrensvarda a rosyjską eskadrą admirała Krusego.

13*7.1790 r. Bitwa pod Rewlem pomiędzy flotą szwedzką złożoną z okrę
tów liniowych i 12 fregat, a flotą rosyjską liczącą 8 okrętów 
liniowych, 6 fregat i kilka jednostek mniejszych dowodzoną przez 
admirała Cziczagowa. Flota rosyjska zmusiła Szwedów do odwrotu.



8.VII.1790 r. Bitwą w Cieśninie Kerczeńskiej pomiędzy eskadrą rosyjską 

v złożoną z 10 okrętów liniowych i 6 fregat :ą ;• flotą turecką liczącą
10 okrętów liniowych i ©iiim fregat. Zwycięstwo w bitwie odniosła 

flotą rosyjską pod dowództwem admirała Uszakowa.,.J?. jRu" .. •_ . / H, O.

9.VII-1O.VII.179O r. Druga bitwa w Svenska-Zundzie pomiędzy flotą ro
syjską i szwedzką, zakończona zwycięstwem Szwedów,

31 .VII. 1791 r. Bitwa przy przylądku Kaliakrą między liczącą 16 okrę 
tów liniowych, 2 fregaty i 16 jednostek mniejszych flotą. rosyj^'- 

ką pod dowództwem admirała Uszakową a znacznie silni©.jszą^flo-tą^i 
turecką złożoną z 18 jednostek liniowych, 17 fregat i 43 .jednos-^I 
tek mniejszych. Atakowane z dużym impetem okręty tureokie uwyco- , 
fały się do Bosforu. . '.'z

1.VI.1794 r. Bitwą pod Finisterre między flotą angielską i francuską. 
Eskadra francuską admirała Villaret złożona z 26 okrętów linio
wych chroniąca konwój złożony z 150 statków zaatakowaną została 
przez eskadrą angielską admirała Howe mającą 25 okrętów linio- , , 
wych. Pomimo opanowania 7 okrętów francuskich konwój b©apiecz^>3x 
nie dotarł do Francji.

,, j u kJfl.Tt ‘ 

14.11.1797 r. Bitwa pod St«Vincent między flotą hiszpańską dowodzoną
przez admirała de Cordoba liczącą 24 okręty i eskadrą angielską 
admirała Jervisa złożoną z 15 ©krętów. Zwycięstwo odnieśli Angll-

y* ,

1.7111.1798 r. Zwycięstwo Nelsona pod Abukirem. 14 okrętów linio
wych Nelsona zaatakowało flotę franouskę liczącą 13 okrętów - ■■
liniowych i 4 fregaty. Z całej eskadry francuskiej uratowały się 
tylko dwa okręty liniowe i dwie fregaty. Anglicy stracilijodan 
okręt.

. . , .Ruu, I' . < - , A
2.IV.1801 re Oblężenie Kopenhagi przez flotę angielskiego admlrhła r 

Parkera zakończone obustronnym zawieszeniem broni.

21.X.1805 r. Zwycięstwo Nelsona w bitwie pod Trafalgarem z połąozo- j 
ną eskadrą francusko-hiszpańską. Eskadrą francusko-hiszpańską, 
którą dowodził admirał Villeneuve, licząca 33 okręty liniowo, 
spotkała się z eskadrą angielską liczącą 27 okrętów liniowych. Ł , 
Zwycięstwo odnieśli Anglicy biorąc do niewoli 19 okrętów nie- ’ 

■ u-0 ftA-aRguu-s sjtaR s /> •. . JisgwW W'''
przyjacielskich.
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19-VI.1807 r. Bitwa pad Lemnos pomiędzy rosyjską eskadrą dowodzoną 
przez admirała Sieniawina i flotą turecką. Rosjanie dysponowali 
10 okrętami liniowymi z 740 działami, Turcy zaś 10 okrętami linio- 
wymi, 5 fregatami i 5 mniejszymi jednostkami o łącznej ilości 
1 214 dziafc. Turcy stracili w bitwie 3 okręty liniowo, 4 fregaty 

i 1 okręt mały.

18.Z.1808 r. Zwycięstwo Rosjan w Palva»Zundzie. 96 wiosłowców rosyjs
kich dowodzonych przoz Miasojedowa odniosło zwycięstwo nad 34 ka- 
nonierkami szwedzkimi, które strażowały w cieśninie Palva-Zund, 
wiodącej do Nystadu.

20.X.1827 r. Klęska floty turecko-ogipskiej w bitwie pod Nararino 
z połączoną flotą angiolsko-francusko-rosyjsko-grocką pod ogól
nym dowództwem angielskiego admirała Codringtona. Flota turecke- 
Ogipska straciła jeden okręt liniowy, 12 fregat, 5 brandorów, 22 

brygi i 20 korwet.

5.KI.1853 r* Pierwszy bój okrętów parowych. Rosyjska fregata parowa 
"Władymir" spotkała w rejonie Penderakl X turecki okręt parowy 

"Perwas-Barchi". Po dwóch godzinach walki ciężko uszkodzony 
okręt turecki poddał się.

18.Z.1853 r. Bitwa pod gynopą między eskadrą rosy jaką admirała Na
chimowa i eskadrą turecką pod dowództwem Osman Paszy, zakończo
na zwycięstwem Rosjan.

9.VIII.1855 r« Ostrzał Sweaborga przez połączoną flotę angielsko- 
francuską i nieudana próba zdobycia przez nią twierdzy rosyjs
kiej •

9.III.1862 r. Pierwszy bój okrętów pancernych w czasie wojny domo
wej w Stanach Zjednoczonych.

17.11.1864 r. Pierwszy atak okrętu podwodnego na kanonierkę "Housa- 
tonic*.

5.VIII.1864 r. Bitwa pod Mobile między eskadrą Stanów północnych do
wodzoną przez admirała "ąaraguta a ©krętami konfederatów zakoń- 
ozona zwycięstwem eskadry Stanów.

17.III.1864 r. Bitwa koło przylądka Jasmuńd stoczona pomiędzy flotą 

pruską i duńską. Eskadra pruska liczyła 4 okręty, w tej liczbie 
dwa okręty parowe. Eskadra duńska składała się z okrętu liniowe



“ 292 -

go, 2 fregat i 2 korwet® Bitwa nie została rozstrzygnięta, bowiem 
jednostki pruskie wycofały się.

9,V,1864 r. Bitwa pod Helgolandem między eskadrą austriacko-pruską 
komandora Tegetthoffa licząc, pięć okrętów, a zespołem duńskim 
liczącym trzy jednostki. Zwycięsko z potyczki wyszła eskadra au- 
striacko-pruska odpierając atak Duńczyków i zmuszając ich do od
wrotu.

20®VIIo1866 r. Bitwa pod Lissą pomiędzy eskadrą włoską pod dowódz
twem admirała Persano i eskadrą austriacką dowodzoną przez 
wiceadmirała Tegetthoffa. Eskadra włoska wycofała się z bitwy, 
doznając w niej porażki. W bitwie stosowano taranowanie.

30.IV.1877 r. Pierwszy atak rosyjskich kutrów minowych na okręt tu
recki.

10.VII®1882 r. Ostrzał Aleksandrii przez eskadrę brytyjską admirała 
Seymoura złożoną z 8 pancerników i 5 kanonierek. W wyniku 
ostrzału słabo broniona przez Egipcjan Aleksandria skapitulowała 
i opanowana została przez Anglików®

23OVIIIO1884 r« Bitwa pod Fu-Czou pomiędzy francuską eskadrą dowodzo
ną przez wiceadmirała Courberta złożoną z czterech krążowników, 
trzech kanonierek i dwóch torpedowców, a znacznie słabszą eskadrą 
chińską liczącą jeden duży krążownik, trzy mniejsze, cztery uzbro
jone statki, trzy kanonierki i liczne dżonki. Francuzi zmusili 
krążowniki chińskie do wycofania się zatapiając kanonierki oraz 
kilka uzbrojonych statków.

l7oIX.l894 r. Bitwa przy ujściu rzeki Yalu między flotą chińską 
i japońską® Eskadra chińska pod dowództwem admirała Tinga po
niosła w bitwie tej porażkę^ tracąc 5 okrętów.

1«V.1898 r. Bitwa pod Manilą pomiędzy amerykańską eskadrą komandora 
Deweya, złożoną z czterech nowoczesnych krążowników i kilku 
jednostek pomocniczych, a hiszpańską eskadrą admirała Montofo 
liczącą dwa lekkie krążowniki i siedem kanonierek. Okręty hisz
pańskie zostały zniszczone®

3.VII.1898 r. Bitwa pod Santiago pomiędzy flotą amerykańską i hisz
pańską. Bitwa miała jednostronny charakter i przyniosła zwycięs
two flocie amerykańskiej.
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8®11.1904 To Japoński atak na Port Artura#

10.VII#1904 r. Bój na Morzu Żółtym pomiędzy rosyjską eskadrą admirała 
Withefta pragnącą przedrzeć się do Władywostoku a okrętami japońs
kimi® Zwycięstwo odnieśli Japończycy#

14®VIIIol904 r® Bój w Cieśninie Koreańskiej pomiędzy zespołem rosyjs
kim w składzie 3 krążowników pancernych pod flagą kontradmirała 
Jessena i pięcioma japońskimi krążownikami pancernymi oraz jed
nym lekkim® Przeważający zespół japoński odniósł sukces w posta
ci zatopienia jednego z rosyjskich krążowników pancernych#

9#VI#1905 r® Cusima - zagłada rosyjskiej eskadry Oceanu Spokojnego# 
Eskadra dowodzona przez wiceadmirała Rożestwieńskiego składają
ca się z 10 pancerników, 4 pancerników obrony wybrzeża, 9 krążow- 
ników, kilkunastu torpedowców i innych okrętów zaatakowana zosta
ła przez znacznie silniejszą flotę japońską® Bitwa zakończyła 
się pogromem carskiej floty rosyjskiej#

31oX#1914 r# Bitwa pod Coronelem pomiędzy niemiecką eskadrą wicead
mirała von Spee złożoną z 2 opancerzonych i 2 lekkich krążow
ników z zespołem angielskim admirała Craddocka złożonym z 4 krą
żowników oraz starego okrętu liniowego. Anglicy ponieśli w tej 
bitwie porażkę, tracąc dwa krążowniki ©raz mając dwa dalsze 
uszkodzone#

8oXII#1914 r# Bitwa pod Falklandami pomiędzy angielskim zespołem 
złożonym z 6 krążowników a nieco słabszą eskadrą niemiecką# 
W bitwie tej eskadra niemiecka została całkowicie rozbita^- 
natomiast Anglicy nie stracili ani jednego okrętu#

24®I#1915 r# Bój przy Dogger-Bank między eskadrą niemiecką dowodzo
ną przez wiceadmirała von Hippera składającą się z 4 krążowni
ków liniowych, 4 krążowników lekkich i kontrtorpedowców, a sil
ną eskadrą brytyjskich krążowników liniowych pod dowództwem 
wiceadmirała Beatty. Zwycięstwo odnieśli Anglicy zatapiając 
jeden niemiecki krążownik®

i9.II.i9i5 r# Rozpoczęcie forsowania Cieśniny Dardanelskiej przez po„ 
łączone siły floty angielskiej i francuskiej. Był to początek 
wielkiej dardanelskiej operacji desantowej, zakończonej niepo
wodzeniem sił sprzymierzonych®
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31.V®1916 r. Bitwa jutlandzka /pod Skagcrrakiem/ pomiędzy flotą an
gielską i niemiecką® Flota angielska składała się z 148 jednostek, 
a w tej liczbie 28 okrętów liniowych, 8 krążowników pancernych, 
25 krążowników lekkich i 78 torpedowców. Flota niemiecka liczyła 
114 jednostek, w tym 16 okrętów liniowych, 5 krążowników linio
wych, 6 przestarzałych pancerników, 11 krążowników lekkich, 62 tor 
pedowce. Bitwa jutlandzka nie została rozstrzygnięta® Straty an
gielskie w bitwie wynosiły? 3 krążowniki liniowe, 3 krążowniki 
pancerne i 8 torpedowców. Niemcy stracili 1 okręt liniowy i 1 
krążownik liniowy, 4 krążowniki i 5 torpedowców®

1.IX.1939 r. Pierwsza bitwa powietrzno-morska w latach drugiej wojny 
światowej, stoczona na wodach Zatoki Gdańskiej, między zespołem 
okrętów polskich.ą samolotami hitlerowskimi®

3.IX.1939 r. Pojedynek artyleryjski stawiacza min "Gryf”, niszczycie
la "Wicher" i baterii helskiej z dwoma niszczycielami hitlerows
kimi, zakończony zwycięstwem marynarzy polskich®

3.IX.1939 r. Lotnictwo niemieckie zatopiło na Helu niszczyciel pols
ki "Wicher" i stawiacz min "Gryf".

14.X.1939 r. Brytyjski okręt liniowy "Royal Oak" zatopiony w bazie 
Scapa Flow przez hitlerowski ©kręt podwodny "U-47".

13.XII.1939 r. Bitwa przy ujściu La Plata 3 krążowników angielskich 
pod dowództwem komandora Harwooda z niemieckim pancernikiem 
kieszonkowym "Graf von Spee”, zakończona zwycięstwem okrętów 
brytyjskich®

9.IV.1940 r. Bitwa na Morzu Północnym między zespołem hitlerows
kich okrętów liniowych, a pancernym zespołem brytyjskim.Pojedy
nek, prowadzony przy słabej widoczności, nie dał rozstrzygnięcia®

9.IV.1940 r. Rozpoczęcie operacji desantowej hitlerowskich sił zbroj
nych w Norwegii przez jednoczesne wysadzenie desantów w portach 
Oslo, Bergen, Kristiansand, Arendal, Mandal, Egersund, Trondheim 
i Narwik®

9.IV.1940 r. Zespół niszczycieli hitlerowskich zatapia w Narwiku 
dwa norweskie pancerniki obrony wybrzeża "Norge" i "Eidsvold".

1O.IV.194O r. Pierwsza bitwa w Narwiku między zespołami niszczycie
li hitlerowskich i alianckich®
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13.IV.1940 r. Druga bitwa w Narwiku między zespołami niszczycieli 
hitlerowskich i alianckich® W bitwie tej zespół hitlerowski zos- 
tał zniszczony.

16-17®IV.1940 r. Desanty alianckie w rejonie Molde i Namsos podczas 
kampanii norweskiej.

8.VI.1940 r. Bitwa koło wyspy Jan Mayen. Hitlerowska eskadra pancer
na zaatakowała i zniszczyła brytyjski lotniskowiec "Glorious" 

i dwa niszczyciele.

9.VII.1940 r. Bitwa pod Punta Śtllo pomiędzy brytyjskim zespołem ad
mirała Andrew Cunninghama a zespołem włoskim admirała Campioni. 
Brytyjski zespół składał się z trzech pancerników, jednego lot
niskowca, 5 lekkich krążowników-i 12 niszczycieli® Admirał 
Campioni rozporządzał 2 pancernikami, 7 krążownikami ciężkimi 
i 7 lekkimi oraz 26 niszczycielami. Mając uszkodzony ciężki 
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krążownik zespół włoski wycofał się®

19®VII.1940 r. Bitwa przy przylądku Spada między dwoma włoskimi 
krążownikami i czterema niszczycielami brytyjskimi. Zwycięstwo 
odnieśli Anglicy.

5.ZI.194O r. Bitwa konwojowa między ciężkim krążownikiem "Admirał 
Scheer" i brytyjskim krążownikiem pomocniczym "Jervis Bay". 
Okręt brytyjski został zatopiony, lecz udaremnił przeciwniko
wi rozgromienie konwoju.

11-12.XI.1940 r. Udany atak brytyjskich samolotów pokładowych na 
włoską bazę Tarent. W wyniku ataku uszkodzone zostały trzy 
pancerniki włoskie.

27®XI.194O r. Bitwa przy przylądku Teulada między pancerną eskadrą 
włoską a okrętami brytyjskimi, zakończeń <wycofaniem się z wal
ki zespołu włoskiego®

10-12.1.1941 r. Bitwa konwojowa w Kanale Sycylijskim między okrę
tami włoskimi i brytyjskimi®

26.1.1941 r. Początek wielkiej radzieckiej operacji desantowej na 
Półwyspie Kerczeńskim, zakończonej opanowaniem półwyspu®
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< 28.III. 1941 r. Bój pod Matapanem między flotą włoską złożoną z okrętu 
liniowego, 6 ciężkich i 2 lekkich krążowników oraz 14 niszczycie
li a flotą brytyjską złożoną z 3 okrętów liniowych, lotniskowca, 
4 lekkich krążowników i 15 niszczycieli. Zdecydowane zwycięstwo 
w boju odnieśli Anglicy, zatapiając trzy ciężkie krążowniki 
włoskie i dwa niszczyciele.

24-27.V.1941 r. Operacja przeciw "Bismarckowi”, zakończona zatopie
niem hitlerowskiego okrętu liniowego. Podczas operacji zginął 
brytyjski okręt liniowy "Hood".

7»XII»1941 r. Atak japońskiego lotnictwa pokładowego na amerykańską 
bazę Pearl Harbour.

10.XII.1941 r. Bój pod Kuantan między zespołem angielskich okrętów 
dowodzonych przez admirała Philipsa a lotnictwem japońskim, 
zakończony zatopieniem pancerników !!prince of Wales" i "Repul- 
se".

13.XII.1941 r. Bitwa przy przylądku Bon między okrętami włoskimi i 
angielskimi, zakończona zatopieniem 2 krążowników włoskich.

12.11.1942 r. Przedarcie się niemieckiej eskadry pancernej przez 
blokowany kanał La Manche.

9.II.1942 r. Japońska operacja desantowa uwieńczona zdobyciem Sin
gapuru.

27.11.1942 r. Bitwa na Morzu Jawajskim pomiędzy okrętami japońskimi, 
a połączonymi siłami anglo-amerykańsko-holenderskimi. Zespół 
okrętów japońskich składał się z 2 ciężkich i dwóch lekkich 
krążowników oraz 12 niszczycieli. Zespół sojuszniczy złożony 
był z 5 krążowników i 9 niszczycieli pod dowództwem holenders
kiego admirała Doormana. Bitwa zakończyła się klęską floty 
sojuszniczej.

22-24.III.1942 r. Bitwa konwojowa koło Syrty między okrętami włos
kimi i brytyjskimi.

27.III.I942 r. Bitwa koło Wysp Komandorskich pomiędzy okrętami ja
pońskimi i amerykańskimi.

I28.III.1942 r. Udany atak okrętów brytyjskich na bazę niemiecką 
w St. Mazaire.
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9.IV.1942 r. Bitwa powietrzno-morska w rejonie Cejlonu. Lotnictwo ja
pońskie zatopiło lotniskowiec i dwa krążowniki brytyjskie.

7-8.V.1942 r. Bitwa na Morzu Koralowym między siłami japońskimi i ame 
rykańskimi. Była to pierwsza bitwa okrętów stoczona wyłącznie 
przy pomocy lotnictwa.

4-6.VI.1942 r. Bitwa pod Midway między flotą amerykańską i japońską 
w ramach przeprowadzanej przez Japończyków operacji desantowej® 
Bitwa zakończyła się klęską floty japońskiej i zrezygnowaniem 
z opanowania Midway. Japończycy stracili w niej 4 lotniskowce, 
ciężki krążownik i 253 samoloty® Amerykanie okupili swe zwy
cięstwo stratą 150 samolotów i dwóch okrętów®

7.VIII.1942 r. Początek amerykańskiej operacji desantowej na wyspie 
Guadalcanal®

9.VIII.1942 r. Bitwa przy wyspie S.avo pomiędzy zespołami okrętów 
amerykańskich i japońskich, zakończona zwycięstwem Japończyków® 
Amerykanie stracili 4 krążowniki®

11-12.VIII.1942 r. Wielka bitwa konwojowa na Morzu Śródziemnym, 

zakończona zatopieniem lotniskowca brytyjskiego "Eagle" 
i dwu krążowników.

18-19.VIII.1942 r. Desant wojsk alianckich pod Dieppe z udziałem 
polskiego niszczyciela"Śl.ązak’’o Desant zakończył się niepowo

dzeniem.

24-25®VIII.1942 r. Bitwa powi®trzno-morska we wschodniej części 
Wysp Salomona.

11.X.1942 r. Bitwa nocna okrętów japońskich i amerykańskich przy 
przylądku Esperance, zakończona zwycięstwem Amerykanów®

26.X.1942 r. Bitwa koło wysp Santa Cruz® W akcji wzięły udział 
ze strony japońskiej 4 pancerniki, 3 lotniskowce, 10 krążow
ników i 29 niszczycieli, ze strony amerykańskiej jeden okręt 
liniowy, dwa lotniskowce, 6 krążowników i .14 niszczycieli® 
Bitwa nie została rozstrzygnięta®

8.XI.1942 r. Początek operacji desantowej wojsk anglo-amerykańs- 
kich we francuskiej Afryce Północnej®



13-15.XI.1942 r. Wielka bitwa przy wyspie Guadalcanal, zakończona 
zatopieniem dwóch japońskich okrętów liniowych i jednego 
krążownika oraz dwóch krążowników amerykańskich.

30.XI.1942 r. Bitwa przy przylądku Tassafaronga pomiędzy zespołem 
amerykańskim składającym się z 4 ciężkich i 1 lekkiego krążow
nika oraz 6 niszczycieli a 8 niszczycielami japońskimi. Ameryka
nie stracili w bitwie 1 ciężki krążownik a pozostałe 3 zostały 
poważnie uszkodzone. Japończycy stracili tylko 1 niszczyciel#

31.XII.1942 r. Bitwa konwojowa koło Wyspy Niedźwiedziej między 
okrętami angielskimi i niemieckimi.

24.1.1943»r. Bitwa aliancko-japońska w cieśninie Makassar.

29-30.1.1943 r. Bitwa powietrzno-morska koło wysp Rennell, zakończo
na zatopieniem amerykańskiego krążownika "'Chicago"#

2.IV.1943 r. Bitwa powietrzno-morska koło wysp Russell#

6.VII.1943 r. Pierwsza bitwa w zatoce Kula pomiędzy zespołem amery
kańskim i japońskim. Zespół amerykański w składzie 3 krążowni
ków i 3 niszczycieli pod dowództwem kontradmirała Ainswortha 
zaatakował okręty japońskie w liczbie 8 niszczycieli. W bit
wie Japończycy stracili 2 niszczyciele, a Amerykanie jeden 
krążownik.

• 9.VII.1943 r. Początek powietrzno-morskiej operacji desantowej 
wojsk alianckich na Sycylii. Walki o Sycylię trwały do 
17 sierpnia 1943 r.

12.VII.1943 r. Druga bitwa w Zatoce Kula pomiędzy zespołem ame
rykańskim i japońskim.

6-7.VIII.1943 r. Bój na wodach zatoki Weila pomiędzy czterema 
niszczycielami japońskimi, a dwoma dywizjonami niszczycieli 
amerykańskich. 3 niszczyciele japońskie zostały zatopione, 
czwarty zaś zdołał się wycofać z walki.

17.VIII.1943 r. Bój na wodach zatoki Weila pomiędzy czterema nisz
czycielami amerykańskimi i czterema niszczycielami japoński

mi# 
!

3.IX.1943 r. Angielska operacja desantowa we Włoszech w rejonie 
Reggio.
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9.IX.1943 r. Początek operacji desantowej wojsk alianckich we Włoszech 
w rejonie Salemo®

6.X.1943 r. Bój w rejonie Wella-Lawella niszczycieli amerykańskich 

z zespołem niszczycieli japońskich®

10®IX.1943 r. Największa radziecka operacja desantowa na Morzu Czar
nym, zakończona zdobyciem Noworosyjska.

23.X.1943 r. Bitwa konwojowa okrętów angielskich z niemieckimi w ka
nale La Manche.

28.X.1943 r. Bitwa w Zatoce Biskajskiej między okrętami brytyjskimi 
i niemieckimi®

2.XI.1943 r. Bój w Zatoce Augusty. Zespół czterech krążowników ame
rykańskich i ośmiu niszczycieli pod dowództwem admirała Merrila 
zaatakowany zostął przez zespół japoński admirała Omori, złożony 
z trzech krążowników ciężkich, jednego lekkiego i sześciu nisz
czycieli® Zwycięstwo odnieśli Amerykanie topiąc lekki krążownik 
i niszczyciel, a dalsze trzy okręty uszkadzając. Amerykanie mie
li uszkodzony jeden krążownik i dwa niszczyciele.

20.XI.1943 r. Amerykańskie wojska desantowe przy silnym wsparciu 
floty rozpoczęły lądowanie na Wyspach Gilberta.

26.XII.1943 r. Bitwa przy Przylądku Północnym, zakończona zatopie
niem przez okręty brytyjskie, • hitlerowskiego okrętu liniowego 
"Scharnhorst”.

22.1.1944 r. Operacja desantowa wojsk alianckich we Włoszech w re
jonie Anzio.

29.1*1944 r. Rozpoczęcie amerykańskiej operacji desantowej w rejonie 
Wysp Marshalla.

6.VI.1944 r. Rozpoczęcie największej operacji desantowej w latach 
drugiej wojny światowej przez wojska alianckie w rejonie 
Normandii.

9.VI.1944 r. Bitwa pod Ouessant między okrętami alianckimi i niemiec
kimi.

11.VI.1944 r. Rozpoczęcie operacji desantowej przez siły amery
kańskie w rejonie Wysp Mariańskich.



y - 300 -

19-20.VI.1944 r. Pierwsza bitwa na Morzu Filipińskim, zakończona za
topieniem trzech lotniskowców japońskich.

15.VIII.1944 r. Wojska alińląbkie rozpoczęły operację desantową w po~ 

łudniowej Francji.

20.X,1944 r. Rozpoczęcie lądowania wojsk amerykańskich na wyspie 
Leyte, stanowiące część składową wielkiej operacji desantowej 
w rejonie Wysp Filipińskich. Była to druga pod względem rozmia
rów operacja desantowa w latach minionej wojny światowej.

23-26.X.1944 r. Największa w drugiej wojnie światowej bitwa9tzw. 
druga bitwa na Morzu Filipińskim, zakończona rozgromieniem 
głównych sił floty japońskiej. Bitwa składała się z bojów 
w cieśninie Surigao, przy wyspie Samar i przy przylądku 
Engano.

16.II.1945 r. Początek amerykańskiej operacji desantowej na 
wyspie Iwo Jima.

1,IV.1945 r* Początek lądowania wojsk amerykańskich na Okinawie.

7.IV.1945 r. Podczas walk o Okinawę lotnictwo amerykańskie zata
pia największy japoński okręt liniowy "Yamato”.

25-26.IV.1945 r. Desant radziecki na Mierzei Wiślanej.

1.VII.1945 r. Wielka operacja desantowa wojsk alianckich na 
Balikpapan.



INFORMACJA O KSIĘGOZBIORZE WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO 
MARYNARKI. WOJENNEJ 
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Wydział Historyczny Marynarki Wojennej# będący młodą komórką nauko
wą# organizuje podręczną bibliotekę# liczącą jut obecnie ponad 1200 po
zycji® Powstała ona w bieżącym roku %, księgozbioru przekazanego wydzia
łowi przez Muzeum Marynarki Wojennej /©koło 700 tomów/# darów ora® włas
nych zakupów®

Biblioteka rozwija się pod kątem potrzeb i zainteresowania Wydzia
łu® Księgozbiór# przeznaczony głównie do prowadzenia prac naukowych# 
został opracowany na zasadzie klasyfikacji dziesiętnej# ze względu Jed
nak na swój charakter obejmuje tylko niektóre działy® Ujęty on został 
w katalog alfabetyczny i rzeczowy®

Biblioteka ma charakter podręczny® W myśl tego założenia wyposaża 
się ją w różnego rodzaju encyklopedie# informatory i komplety czasopism® 
Głównie jednak biblioteka zawiera prace historyczne®

Charakteryzują© bibliotekę Wydziału Historycznego ni® sposób pomi
nąć kilku "białych kruków"® Są to starodruki z XVIII wieku# a jeden 
"L® petit flambeau de la mer®# wydany w Hawre# pochodzi z 1694 
/MDCICIY/ roku®

W celu udostępnienia zasobów biblioteki środowisku historycznemu w 
marynarce wojennej# pragniemy przedstawić czytelnikom w informacji 
bibliograficznej ©o ciekawsze pozycj® związana tematycznie z morzem®



DZIAŁ OGÓLNY

ALPHABETISCHES Yerzelchnls der beka®nt®st®n des® Seewerkehr® di®n©®.° 
den Hafen und Anlegeplatze der Erdeo Berlin 1908 Verlag des Konlgllehen 
Statistischen Landesamts 8° eo XII, 392o

ANSTED A®? ADictionary ©f S®a Terma® With Appendin ©f Additional 
Worda® Glasgow 1947 Nautical Publishers 16° s0 XV 9 327®

APPENDIX to the Nawy List® Rates of pay, conditions of retirement, 
uniform regulations etc, etc® December 1953 /June 1954/o London Her 
Majesty's Stationery Office 8° s® 260®

ENCYCLOPEDIE par 1“image® Lesnawireso Cerbeil 1929 Librairl® Haohott® 
8° s® 64o

GROENEN Wlllustrated Marin® Eaeyclopaedia o English <=> frenoh = dutch® 
Antwerp Jos Guillaume 4° so XII, 1484®

INFORMATOR morski i kolonialny® W-wa /1934/ Wydo Ligi Morskiej i Ko
lonialnej 16° So 528, tablo 12o

INTERNATIONALES Signalbuch® .Amtlleh® Ausgab® fSr di® deutseh® Kriegs- 

und Handelsmarine® Herausgegebsn wm Relchsarat® des Hmmm® Berlin 1901 
4® a® XX, 415, 26o

JAHRBUCH der deutschen Krlegemarine© /Roczniki? 1936, 1940, 1941, 
1942/o Leipzig Verlag wen Breitkopf wad Hartsl 8°®

KING Jg A Report to the Secretary ©f the United States Nawy0 London 
1944 His Majesty’® Stationery Office 8° so 77, wykresy®

KRONIKA o polskim morzuo Dzieje walk, zwycięstw i pracy® Pod red® 
Czesława Pecheg©0 W-wa 1930 Nakło Tygodn® Polska Gospodarcza.:?’0 s® 448, 

2 hlh, 76®

LISTĘ nawale franqaiseo Actiwe® Fondtee par Bo Leportier, continuee 

par J® Alteo Paris 1946 Charles - Lawauzelle 16'"' s® 4 nlb,, 350o

LISTA delle navi e delle stationi R®T® terrestri Italianeo Appendi- 
ce al codice internazionale dei segnali Edizione 1931®
Situazione al 1° settembre 1946® /Wykaz okrętów i naziemnych stacji 

radiotelegraficznych wraz z przydzielonymi im kodami/0 Roma 1946 
Ministero della Marina Militare 8° s® 260®
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MOISEJEW SoP. sSpiBok korabX®j ruskowo parowow i hronienosnowo fłota 
Xl 961-1917,)0 Moskwa 1948 Wojennej® Isdałielstw© Ministerstwa Woruźennyoh 
Sił Sojuza SSR 16® s* 576*

MORZE /wyd* przez/ Organ Ligi Morskiej i Rzecznej /od 19338 Kolo
nialnej/* /Roczniki? 1926, 19279 1928, 19290 1930, 1931, 19320 19339 
1935o 1936/ 2®* /Roczniki? 19519 1952, 1953/* 4®*

NAUTICUSo Jahrbuoh fur Deutsohlands Seeinteressen* /Roczniki? 1904, 
19079 19119 1938, 1940, 1941, 19420 19430 1944/o Berlin Yerlag von E*S* 
Mittler und Sohn 8®*

NAUTICUSo Jahrbuoh fur Seefahrt W®Xtwirst@haft 1953* /Roczniki? 
1953, 1956/o Darmstadt Verlo roń EOSO Mittler md Sohn 8®*

XV LAT polskiej pracy na morzu* Pod, r®d* Aleksego Majewskiego* 
Gdynia 1935.Nakł* Instytu Wydawn* Państwowej Szkoły Morskiej 4°* so 340*

POLSKA na morzach* Poland ©n th® seas0 Organ poświęcony zagadnie
niom morski® i kolonialnym* /Ręczniki? 19420 19430 1944, 1945/* Londyn 
Kier* Mar*Wojo 4®*

RANGLISTE der deutschen Kriggsmarine* Nash da® Stand® w® 1 Nonem- 
ber 1937* Berlin E0S0 Mittler und Sohn 8® s* VII, 266*

STICHWORTVERZEICHNIS sam Marineworterbuch Funfsprachig 'MWP70 
jfdeutsch, englisch, franzBiloh, spanisch, italienisohj* Berlin 1942 
Verl* Bernard und Graef® 8® s* 235*

THE KUfG^S regulations and admiralty instructions for th® gov®m- 
ment ©f His Majosty’'® Naral S®rvi@®* Volum® 1 - Artieles 1943* /V©lo 2 - 
Appendices* 1943/* London 1944 His Majesty6® Stationery Office 8°

8 o XVIp

WEYERS Taschenbugh der Kriegsflotteno Jahrga&g 1914o /Rocznikls 
19160 1930, 1940, 1941/42/o ItŁachen 1916 J*P* Lehmanns Vetl*l6° s* 582*

WEYERS Plottentaschenbuoh* XXXIX* Jahrgang 1956/57* Munchen 1957 
Jof* Lehmanna V®rl* 16° s* 332*
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FLOTA POLSKA

BAGIŃSKI Henryk* Polska a Bałtyk# Zagadnienie dostępu Polski do 
morza,, Wyd# 3 opracowane na nowo# W=wa 1959 Książka i ¥/iedza 8e s# 320 

3 nlb#

BISKUP Marian* Gdańska flota kapsrska w ©kresie wojny trzynasto
letniej 1454-1466# Gdańsk 1953 Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki 
8° a# 82, map# 10

CZAPLIŃSKI Władysław /wyd#/? Akta do dziejów Polski na morzu# 
1632=1648# Cz# 1# Gdańsk 1951 Gdańskie Tow# Naukowe 8° s# XVII, 253, 

3 nlb#

CZAPLIŃSKI Władysław? Polska a Bałtyk w latach 1632=1648# Dzieje 

floty i polityki morskiej# Wrocław 1952 Wrocławskie Towarzystwo Nau
kowe 8° s# 152 o

CZECZOT Rafał? Wojna morska na Bałtyku# W=wa 1935 Wydo Ligi 
Morskiej i Kolonialnej 8° s# 278#

DAS polnische Heer und die polnische Kriegsmarine# Bearbeitet won 
LoW# Koco Warsehau 1939 4° s# 109 nlb#

GINSBERT Jó?Rozbieżność poglądów na zadania i cele morskiej siły 
zbrojnej# W=wa 1938 Liga Mox5ska i Kolonialna 8° s# 10, 1 nlb#

KRWAWIC Z Marian.? Walki w obronie polskiego wybrzeża w roku 1627 
i bitwa pod Oliwą# W=wa 1955 MON 8° s# 145, 7 nlb# map# 8#

KRZYWIEC Benedykt? Jak należy traktować w Polsce sprawę Marynar
ki Wojennej# Studium porównawcze na tle rozbudowy marynarek innych 
państw oraz potrzeb obronnych kraju# Wilno 1929 8° s# 84, 4 nlb#

MICINSKI Jerzy, Kolicki Stefan? Pod polską banderą# Gdynia 1962
Wydawn# Morskie 8° s# 255, 1 nlb#

ORGANIZACJA służby okrętowej działu mechanicznego na kontrtorpe- 
dowcach# Według "Enginner Officer's Standing Orders” i R#So0#/o 
Londyn 1945 Kier# Mar.Woj# 8° s# 96#

PERTEK Jerzy? Druga mała flota# Poznań 1959 Wydawn# Poznańskie 
8° s. 357#

PERTEK Jerzy, Supiński Witold? Wojna morska 1939-1945# Poznań 
1959 Wydawn# Poznańskie 8° s# 438#



& J05 —

PERTEK Jerzy? Wielki® dni małej floty® Poznań 1947 Wydawn® Zachod
nie 8° B® 231# tablo 1®

PERTEK Jerzy8 Polacy na szlakach morskich świata® Gdańsk 1957 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe 8° s® X# 6 58# 4 nlbo

PIERADZKA Krystyna« Walki Słowian na Bałtyku w X=XII wieku® W-wa 
1953 MON 8° so 146# 2 nlbo

POLSKA Marynarka Wojenna® Od pierwszej do ostatniej salwy w dru
giej wojnie światowej® Album pamiątkowyo Rzym 1947 Instytut Literacki 
8° ryoo 518# XXX 0

POLSKA na morzuo Praca zbiorowa0 W=wa 1935 Główna Księgarnia Wojs
kowa 4° o® XIV# 1 nlb# 235o 

♦
SMOLAREK Przemysław? Z dziejów polskiej floty® W-wa 1957 Wiedza 

Powszechna 16° s® 60# 4 nlbo

TYM Wacław? Obrona wybrzeża morskiego we wrześniu 1939 r® Nadbit
ka z "Przeglądu Zachodniego”® Ro XV# 1959# nr® 5o Poznań 1959 Insty
tut Zachodni 8° s0 74®

HISTORIA ROZWOJU MORSKIEJ SZTUKI WOJENNEJ

AWEN Gaawell Storm The United States Nawy^ Hiatory9 London 
Robert Hale United 8® »0 X# 508 0

AUPHAN Paul# Mordal Jaoąues? The Prench Nawy in World War II0 
Annapolis 1959 United States Nawal Institute 8° s® XVI# 2 nlb# 413O

BARJOT /Pierw®/8 Histoire de la guerre aerowffiawai®®Paris 1961
Plamnarion Źditeur 8° s® 433# 5 nlb®
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