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OD REDAKCJI

Wydział Historyczny Zarządu Politycznego Marynarki 

Wojennej oddaje do rąk Czytelnika, po długoletniej przerwie, 

kolejny numer "Biuletynu Historycznego".

Deoyzja wznowienia pomyślanego jako rocznik periodyku, 

wynikała z przeświadczenia o konieoznośol posiadania przez 

Marynarkę Wojenną własnego czasopisma naukowego, którego 

łamy przeznaczone byłyby dla opracowań historycznych doty

czących jej dziejów, od ozasów najdawniejszych aż po dzień 

dzisiejszy. Potrzeba posiadania takiego czasopisma historycz

nego jest tym bardziej pilna, iż wśród kadry Marynarki Wojennej 

wzrasta zainteresowanie pracami omawiającymi historię oręża 

polskiego na morzu. Zwiększa się także liozba oficerów i pod

oficerów w granatowych mundurach, absolwentów zaooznyoh 

studiów historycznych. Wreszcie systematycznie rozwija się 

praca naukowa niewielkiej komórki badawczej w zakresie historii 

floty polskiej, jaką w Marynarce Wojenne! Jest Wydział Histo

ryczny, pracujący w ramach Zarządu Politycznego.

Prezentowany numer "Biuletynu Historycznego" zawiera 

7 artykułów i 2 zestawienia dokumentacyjne. Autorami tyoh 

opracowań są zarówno pracownicy Wydziału Historycznego 1 

Muzeum Marynarki Wojennej, jak i oficerowie, którzy w roku 

1970 otrzymali dyplom ukończenia studiów historycznych na 

Uniwersytecie Gdańskim. "Biuletyn Historyczny" umożliwia 

im opublikowanie we fragmentach lub w stsszozeniu opracowa

nych przez siebie prao magisterskich.
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Problematyka zamieszczonych w roczniku opracowań jest 

szeroka. Stanowi ona w wybranych fragmentach niejako przegląd 

dziejów floty polskiej od czasów wojny ze Szwedami na Bałtyku 

w XVII wieku, do współczesnej ludowej Marynarki Wojennej. 

Jeden z zamieszczonych artykułów zajmuje się szkolnictwem 

wojenno-morskim w marynarce okresu międzywojennego, inny omawia 

wybrany epizod z walk w obronie Helu w 1939 roku. Aż cztery 

opracowania wiążą się z historią najnowszą naszej Marynarki 

Wojennej. Ich autorzy przedstawiają czytelnikom takie zagad

nienia, jak wybrane aspekty udziału marynarki w odbudowie 

gospodarki morskiej, problem rewindykacji okrętów polskich 

z Anglii, powstanie i działalność komend portów wojennych 

w latach 1945-1948 oraz zasady współpracy Marynarki Wojennej 

PRL z Marynarką Wojenną ZSRR w pierwszych lataoh po wojnie. 

Dwa opracowania mają charakter dokumentacyjny: jedno z nich 

stanowi oalendarium ważniejszych wydarzeń w ludowej Marynarce 

Wojennej do roku 1970, drugie zaś jest zestawieniem biblio

grafii Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum "Burza”.

Intencją wydawców "Biuletynu Historycznego" jest 

zachęcenie autorów, zarówno spośród kadry marynarki Wojennej 

jak i historyków z zewnątrz, z cywilnych ośrodków naukowych, 

do publikowania na łamach periodyku wyników swoioh osiągnięć 

badawczych, dotyczących dziejów naszej Marynarki Wojennej. 

Jeśli zadanie to zostanie spełnione, "Biuletyn Historyczny" 

odegra z pewnością ważną rolę w dziele utrwalania obrazu 

historii Polskiej Marynarki Wojennej, stanowiącej wycinek 

naszych dziejów ojczystych.



Kmdr ppor. mgr Eugeniusz Koczorowski

WARUNKI TWORZENIA FLOTY WOJENNEJ ZA ZYGMUNTA III WAZY

Wojenna pożoga, Jaka ogarnęła na poozątku XVII wieku 

półnoono-wsohodnie granioe Rzeczypospolitej, znajdowała swoje 

podłoże w ogólnoeuropejskiej sytuacji politycznej. W tym bowiem 

okresie, pod pozorem wojny religijnej, która podzieliła pół

nocno-zachodnią 1 środkową Europę na dwa wrogie sobie obozy, 

skupiające po Jednej stronie państwa katollokie, a po drugiej 

państwa protestanckie, rosła faktycznie dążność do opanowania 

Morza Bałtyckiego przez niektóre z tych państw«Do walki o pano

wanie na Bałtyku /"dominium maris Baltlol"/ włączały się coraz 

to nowe państwa. Obok Danii, Szwecji, Rosji 1 Polski, do ry

walizacji o bałtyckie wpływy włączyli się także Habsburgowie, 

a przede wszystkim Hiszpania.

Celem Habsburgów, podobnie Jak i Szwecji, było opa

nowanie najważniejszych węzłów komunikacyjnych Morza Bałtyc

kiego, komór celnych i portów.

Protestancka Szwecja znalazła wprawdzie sojuszników 

w Niderlandach i Hanzie /popierały ją poza tym przeciwko Habs

burgom hiszpańskim Francja 1 przez Jakiś ozas Anglia/, ale 

w łonie samego obozu protestanckiego dochodziło również do 

sprzecznych interesów, a nawet konfliktów zbrojnyoh. Narastająca 

ekspansja szwedzka budziła bowiem obawy nawet sojusznika Szwe

cji - Niderlandów. Obawy takie rodziły się również u najbliż

szych sąsiadów Szwecji, zwłaszcza od chwili, gdy Karol IX 

począł interesować się północnymi szlakami żeglugowymi, dążąc 
do zdobycia wybrzeży Morza Białego.^ 

4 
K.Górski: Polska w zlewisku Bałtyku. Gdańsk-Bydgoszoz-Szozeoln 
1947, s.138.
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Król duński Chrystian IV, mimo li był zagorzałym 

protestantem, postanowił złamać rosnącą u jego boku potęgę 

militarną Szweoji, a głównie jej stale rozwijającą się flotę 

wojenną. Wykorzystując zaangażowanie się Szwecji w wojnie na 

wschodzie, Chrystian IV zaatakował w roku 1611 siły szwedzkie 
2 na morzu i na lądzie, uzyskując poważne sukcesy. Duńczycy 

zdobyli między innymi bardzo ważną twierdzę szwedzką Kalmar 

- stąd wzięła się nazwa wojny kalmarskiej, trwającej do 1514 r. 

W jej wyniku Szweoja doznała poważnego osłabienia, a co najważ
niejsze, utraciła ^Ifsborg, główny punkt kontaktowy z Europą 

zachodnią.

Polska, włączając się w rywalizację o panowanie na 

Bałtyku, rozumiane zresztą dość wąsko, gdyż chodziło przede 

wszystkim o władztwo na przybrzeżnych wodach Rzeczypospolitej, 

borykała się ustawicznie z brakiem wystarczająco silnej floty 

wojennej, która zapewniałaby panowanie króla polskiego na 

wschodniej części Morza Bałtyckiego.

Toteż o wyborze w roku 1587 Zygmunta III Wazy, syna 

Katarzyny Jagiellonki i króla szwedzkiego Jana III, na króla 

Polski decydowały przede wszystkim względy utworzenia unii 

dynastycznej i uzyskania tą drogą od Szweoji silnej floty 

wojennej. Gdy w grę wchodził wschodni kierunek wpływów, szlachta 

i magnateria polska gotowa była utrwalić wpływy również nad 

południowo-wschodnią częścią Morza Bałtyckiego. Wschodnia orien

tacja polityczna, jak i gospodarcza, była dominującą w wielo- 
3 

narodowościowej Rzeczypospolitej stanu szlacheckiego.

2 I. Andersson: Dzieje Szweoji. Warszawa 1967, 8.135.
3 St.Arnold: Niektóre problemy periodyzaoji dziejów Polski,ws 

Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. 
Warszawa 1954, t.I, s.180.
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Nic też dziwnego, że koncepcja polityczna magnata Jana 

Zamojskiego przewidywała przejęcie przez Polskę Estonii i utrwa

lenie wpływów w Inflantach. Dochody z komór oelnyoh inflanckich 

portów miały wypełnić niezmiennie pusty skarbiec królewski, zaś 

z samymi Inflantami związane były nadzieje na zaspokojenie 

głodu ziemi w rozwijającym się folwarozno-pańszozyźnlanym ustroju 

Rzeczypospolitej

Wybór Zygmunta III Wazy na króla Polski popierali 

również szwedzcy magnaci, nawet kosztem uznania Estonii za 

dziedziotwo dynastyczne Wazów, a więc za cenę ewentualnego prze

kazania jej Polsoe, którzy liczyli na polsko-szwedzki sojusz 

przeolwko Moskwie, a także odsunięcie Zygmunta od rządów w samej 
Szweojl.5

Do sojuszu Jednak nie doszło. Narastająca ekspansja 

szwedzka na kraje nadbałtyckie doprowadziła do ścierania się 
£ 

interesów polsko-szwedzkich, a następnie do długotrwałych wojen.

Już za panowania syna Gustawa Wazy, Eryka XIV, przyjął 

się w polityoe zagranicznej Szwecji "nowy, agresywny, śmiały, 

ozęsto ryzykowny styl, który zrodził się z teorii Maohlavellego, 
•J 

o ekspansji i wojnie jako najważniejszych zadaniach rządów". 

Taką właśnie politykę wobec Polski kontynuował Karol IX, który 

w Rzeczypospolitej szlacheckiej upatrywał głównego wroga Szwecji 

na wschodzie.

Konflikt zbrojny pomiędzy Polską a Szwecją datuje się 

już wcześniej, od końca XVI wieku, poczynając od drugiej nie

udanej wyprawy Zygmunta III do Szwecji, która zamiast spodzlewa-

* Cz.Piliohowski: Z dziejów szwedzkich zaborów bibliotek i ar
chiwów polskich w XVII 1 XVIII wieku, "Rocznik Gdański" R.17 
i 18, 1958-1959, s.128.

5 Tamże, s.128.
$ E.Koczorowski: Bitwa pod Oliwą. Gdynia 1967, s.11.
1 I.Andersaon: op.oit. s.124.
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nego tronu doprowadziła do całkowitej niemal zagłady skromnego 
Q zalążka polskiej floty wojennej.

Był to zaiste skromny zaczątek i to w dość przypadkowy 

sposób osiągnięty, jeżeli się zważy, że właśnie z osobą Zyg

munta Wazy łączono zamysł osiągnięcia przez Polskę silnej 

floty wojennej.

Silna flota wojenna potrzebna była również samemu 

Zygmuntowi III w jego staraniach o uzyskanie szwedzkiego tronu.

Kiedy 28 września 1587 r. Zygmunt Waza przybył do 

Gdańska, wraz z towarzyszącą mu flotą, złożoną z 24 okrętów 

szwedzkich pod dowództwem admirała Klasa Fleminga, gubernator 

Finlandii, wydawaó się mogło, że właśnie ta flota, choć mocno 

już przestarzała, będzie stanowić siłę Rzeczypospolitej na 

morzu. Wprawdzie przedwczesna śmierć przyjaznego Zygmuntowi 

Fleminga pokrzyżowała te nadzieje, to Jednak w dziesięć lat 

później król Polski ponowił próbę pozyskania fińskiej floty 

pod pretekstem, że flota ta potrzebna jest mu jako ochrona 

podczas podróży do Szwecji.

Zygmunt III, pomny na rady dworaków, którzy mu pod

powiadali: "Staraj się o to, aby w twoioh tylko rękach była 

flota i oały przyrząd wojenny i w tym kierunku przedsiębierz 

wszelkie zarządzenia, gdyż zatrzymanie lub utrata obydwóch 

królestw zależeć będzie od floty i zamków nadmorskich, które 
będziesz posiadał"^, dążył do uzyskania silnej floty i to w 

krótkim czasie.

Q

Flota, jaką rozporządzał Zygmunt III w roku 1597, składała 
się z pięoiu okrętów: Jednego galeonu i czterech pinek,upro
wadzonych ze Szwecji przez zwolenników Zygmunta III oraz jed
nego statku szkockiego, który następnie został przerobiony 
na okręt wojenny. W wyprawie do Szwecji /3 sierpnia 1598r./, 
opróoz 6 okrętów wojennych, brało udział 79 statków transpor
towych.
A.Szelągowski: Walka o Bałtyk, 1544-1621. Lwów 1904, s.141.



9

Należy przyznać, że rady te były słuszne, zwłaszcza że do wy

stawienia floty wojennej zobowiązywały Zygmunta III paotca 

oonrenta.

Nic jednak nie wskazywało na to, że Polaka znajdzie 

się w posiadaniu silnej floty i zdoła utrzymać w swych rękach 

nadmorskie twierdze.

Na to, że Szwedzi zeohoą przekazać Zygmuntowi III 

chociażby część szwedzkiej floty przestano w Polsce liczyć. 

Brakowało pieniędzy na budowę nowyoh okrętów, Zygmunt III ozynlł 

daremne starania o uzyskanie gotowych okrętów u gdańszczan, 

lubeozan, Duńczyków, a także u Habsburgów. Podejmując wyprawę 

zbrojną na Szwecję, mógł liczyć tylko na własne, nader skromne 

siły. Niepowodzenie wyprawy w roku 1598, zagłada floty, a następ

nie utrata twierdz i zamków na terenie Szweoji, łącznie z warow

nym Kalmarem, wreszcie wypowiedzenie Zygmuntowi na sejmie sztok

holmskim w roku 1599 posłuszeństwa przez stany szwedzkie ozna

czało zerwanie unii 1 przekreślało realne szanse na odzyskanie 

przez króla Polski szwedzkiego tronu. Pozostawało zatem królo

wi Polski liczyć tylko na własne siły 1 w oparoiu o nie budować 

flotę, dzięki której mógłby odzyskać utracony tron.

1. Warunki budowy floty królewskiej

Zygmunt III Waza, król polski i szwedzki, przystępując 

do formowania własnej, silnej floty wojennej, za pomooą której 

mógłby rozgromić siły stryja Karola i tą drogą odzyskać utra

cony tron szwedzki, musiał brać pod uwagę cały wachlarz czyn

ników, mających decydujący wpływ na ostateczny kształt formo

wanej przez niego floty.



10

Pomyślny rozwój floty uzależniony był od trzech zasad

niczych okoliczności: zainteresowania szlachty - rządzącej klasy 

Rzeczypospolitej, stosunku Gdańska do królewskiego programu 

morskiego oraz możliwości teohniozno-flnansowyoh.

Rozpatrzmy więc kolejno dwie pierwsze okoliczności, 

które zadecydowały w końcowym efekcie o tym, Iż flota Zygmunta 

III, tworzona z tak wielkim trudem, była niewystarczająca dla 

obrony morskich granic Rzeczypospolitej.

Szlachta polska wykazywała znikome zainteresowanie 

programem formowania floty przez króla, mimo iż wyprawy Zyg

munta III do Szwecji popierała, a nawet w nich uczestniczyła. 

To, że szlaohoio polski, zetknąwszy się z morzem, nie zapałał 

entuzjazmem do spraw żeglugi, handlu morskiego, ozy też budowy 

floty wojennej, wynikało nie tyle z braku doświadczenia lub 

"wrodzonej” mentalności, ile z kontynentalnego położenia Polski, 

opanowania portów morskich przez żywioł obcy, wreszcie lądowe

go kierunku ekspansji polskiej magnaterii i szlachty na roz

ległe ziemie wschodnie.

W państwach zachodniej Europy epoka wielkich odkryć 

geograficznych stanowiła ujście dla gromadzącej się energii 

rycerstwa, którego Chlebem powszednim była wojna. W razie bez

czynności, bandy drobnej szlachty były niebezpieczne dla mo

narchii. Wreszcie podróże zaooeniozne stały się koniecznością 

dla rozładowania wyżu demograficznego, który występował w wielu 

krajach Europy, nie omijając Polski.

Wieloy odkrywcy hiszpańscy i portugalscy wyznaczali 

kierunki i drogi ekspansji, stawiali drogowskazy ku nowym 

lądom. Wytyczonymi szlakami podążyli konkwistadorzy żądni złota 
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dla swych monarchów, których skarbce świeciły pustkami. Zmierza

li oni również do rozszerzenia monarszych posiadłości zaoceanicz

nych. Zwłaszcza szlachta marzyła o zdobyciu za oceanem posiadłoś

ci ziemskich, które by umożliwiły Jej zlikwidowanie długów i 

wykupienie się z rąk lichwiarzy. Nikt zatem nie wzdragał się 

przed inwestowaniem, skoro włożony kapitał miał przynieść kro

ciowe zyski. Na flotę, na okręty i statki, jak również na wyposa

żenie wyprawy zawsze zdołano zebrać odpowiednie sumy pieniędzy.

Szlachta hiszpańska, angielska ozy holenderska popierała 

rozwój żeglugi, uczestniczyła w niej, gdyż był to jedyny sposób 

dotarola do nie odkrytych lądów, zdobycia ziemi i powiększenia 

zysków.

Tak więc żegluga, która była zajęciem wybitnie mieszczańs

kim o charakterze antyfeudalnym, popierana była przez siły feu

dalne na zachodzie i północy Europy.

Zachodziła tu zresztą pewna prawidłowość. Te samo aspekty, 

które towarzyszyły kolonializmowi występowały także na wscho

dzie Europy. Podobne kwestie, jak na przykład: wyż demograficz

ny, występowanie przeciwko władzy, głód ziemi i problem ludzi 

zbędnych, występowały w ówczesnej Rzeczypospolitej.

Ujśoie energii nagromadzonych żywiołów w postaci roko- 
1 oszan, zubożałej szlachty, której ziemie przejęła magnateria, 

a także wszelkiego elementu buntowniczego 1 wichrzycielakiego, 

król i koła rządzące umyśliły skierować na wschód, na rozległe 

równiny Rosji. Stąd usilna propaganda wojny z Rosją, interwencja 

polska w Rosji 1 wszystkie związane z tym następstwa*

10 Np. uczestników rokoszu Zebrzydowskiego - wojewody krakows
kiego, który stanął na ozele opozycji wobec króla oraz jego 
wewnętrznej i zewnętrznej polityki.
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A zatem, swego rodzaju odmiana kolonializmu ■» chęć zdobycia 

ziemi celem poszerzeni® areału pod produkcję zboża, na które 

istniał zbyt na zachodzie Europy. Wykorzystując sprzyjającą 

koniunkturę, szlachta dążyła usilnie do zwiększenia produkcji 

zboża i spławiała go Wisłą do Gdańska® Sprawę zbytu zboża 

pozostawiała szlachta kupcom gdańskim, którzy utrzymywali mono— 

poi na ten handel.

Rola pośredników, Jakimi byli kupcy gdańscy, dawała im 

duże zyski, bez potrzeby szukania nabywcy w krajach zamorskich. 

Wyjątkowa koniunktura na płody rolne i leśno sprawiała, iż port 

gdański na przełomie XVI i XVII wieku rojny był statkami obcych 

bander. Doprowadziło to w końcu do tego, że kupieo gdański re

zygnował z utrzymywania własnego statku, ograniczając się Jedy

nie do pośrednictwa. Potwierdza to zresztą najdobitniej liozba 

statków gdańskich, które przepływały przez Sund w XVII wieku. 

Niekiedy stanowiły one zaledwie jedną dziesiątą tej liczby
12 statków, jakie przepływały przez Sund w XVI w.

Upadek gdańskiej floty handlowej rzutował niewątpliwie 

na stan rezerwowej floty, a tym samym na stan obronności mors

kich granic. W tym bowiem ozasle siły zbrojne poszczególnych 

państw morskich w zlewisku Bałtyku, a zwłaszcza w zachodniej 

Europie, składały się z okrętów królewskich, stanowiących właś

ciwy ćrzon bojowy flot, okrętów wystawianych przez miasta por

towe oraz statków handlowych, doraźnie dostosowywanych do dzia

łań wojennych. Stanowiły one liczebną przewagę w niektórych 

flotach, a przy tym zdolne były wykonać, poza transportem wojska, 

szereg innych zadań.

Monopol pośrednictwa handlowego Gdańska w wymianie z zagranicą 
zatwierdził Batory w przywileju palowym z dnia 26 lutego 1585 r- 
/E.Cieślak, C.Biernat: Dzieje Gdańska. Gdańsk 1969, s.143/* 

12 Wł.Czapliński: Polska a Bałtyk za Władysława IV. Wrocław 1947, 
s. 11.
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Polska, jak wiadomo, nie miała na przestrzeni dziejów 

stałej floty. Powstawanie floty wiązało się z reguły z imionami 

władców. Organizatorami floty byli Zygmunt I, jego syn Zygmunt 

August i z kolei Zygmunt III. Polską flotę wojenną formowano 

na zasadach kaperskioh, polegających na angażowaniu prywatnych 

właścicieli statków poprzez wystawianie im listów przepowied-
i 3 nich, zapewniających opiekę władcy, bądź mozolnie budowano 

jako flotę regularną. Nigdy, praktycznie rzecz biorąc, nie 

osiągnęła ona dostatecznej potęgi, toteż flota handlowa miast 

portowych: Rygi, Królewca, Elbląga, a zwłaszcza Gdańska, mogła 

stanowić szybki i istotny wkład w rozwój floty królewskiej.

Zrozumiałe, że tego rodzaju okręty nie mogły zastąpić 

regularnej floty wojennej, ale mogły ją poważnie uzupełnić, 

zwłaszcza jeżeli chodzi o transport drogą morską.

W innym wypadku, król polski musiał się uciekać do na

kładania aresztu na statki obcych bander, niekiedy państw 

neutralnych, powodując zadrażnienia i wywołując represje wobeo 

statków miast pox’towyoh Rzeczypospolitej.

Poza tym, w razie agresji na port lub jego blokady przez 

nieprzyjacielską flotę, nie było możliwości szybkiego uzbroje

nia statków handlowych i przeciwstawienia się agresorowi.

Gdańszczanie najdotkliwiej odczuli tę sytuację na swej skórze.

Szlachcic polski niepomny na to, że do ochrony żeglugi, 

a zatem również ochrony eksportu jego produktów rolnych, po

trzebna jest flota wojenna, nie dbał o jej powstanie, pozosta

wiając i tę sprawę kupcom gdańskim. Szlachta wiedziała, iż 

kupcy ją wyzyskują, lecz godziła się z tym i to nie tylko dla-

4 O
Kaprowie na własny koszt dostosowywali swoje statki do 
działań wojennych.
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tego, że było Jej z tym wygodnie, bowiem nie musiała zaprzątać 

sobie głowy sprawami morskiego handlu, w którym się nie orien

towała, ale również dlatego, że prócz monopolu handlowego, 

gdańszczanie uzurpowali sobie wyłączne prawo kontroli żeglugi.

Ta swoista interpretacja przywileju Kazimierza Jagie

llończyka z 1475 r. sprawiła, iż gdańszczanie niechętnie pa

trzyli na poczynania Zygmunta III w zakresie formowania floty 

wojennej.

Zgoła innymi względami kierowała się szlachta polska, 

odmawiając królowi poparcia w jego wysiłku uformowania regular

nej floty wojennej. Po pierwsze, uważała ona przez długi ozas, 

że od strony morza nie zagraża Rzeczypospolitej żadne niebez- 
1 & pieczeństwo, a po drugie nie ufała Zygmuntowi III, obawiając 

się, iż zeohoe on przy pomocy floty realizować absolutyzm, a
15 nawet szachować szlachtę blokadą ujśoia Wisły.

Na skutek egoistycznej i prohabsburskiej polityki, jaką 

prowadził Zygmunt III wewnątrz jak i na zewnątrz kraju, szlachta 

nie potrafiła odróżnić, kiedy chodzi o sprawy dynastyczne, a 

kiedy naprawdę o życiowe interesy państwa. Obawiała się ona 

również, że ten rodzaj sił zbrojnych, w którym nie uczestniczy, 

mógłby się wysunąć spod jej kontroli 1 byó użyty przeciwko niej 

samej.

Takie sugestie wynikają niezbicie z wypowiedzi Jerzego 

Zbaraskiego, który swoje negatywne stanowisko wobec królewskiego 

programu budowy floty scharakteryzował następująco: "Hadbym 

wiedział tę filozofią, jako do Szwecji wojować, ziemią neąuaąuam 

/ziemią nie można/, morzem, a olassis gdzie ? Jeśli cnych

Wł.Czapliński: op.oit.,s. 11.

Tamże, s. 11 - 12.
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onerarias naves /statków towarowych/ nabrać, co do Holandii 

żyto wożą i z tym apparatem, jako przejeżdżają /bo inszego nie 

masz/ o ten jestem seourlsslmus /najpewniejszy/, że Gustaw, 

który pewnie non oontemnendem olassem /nie do pogardzenia 

flotę/ ma, stłukłby to zaraz, a zatem 1 Gdańsk pewnieby nam 

wydarł, o którego muniojl toś W.M. pan słyszał, oo mój inży

nier powiedział. Jeśli olassem budować, o której jest wzmianka 

w tej instrukcji /przedsejmowej/ mimo sam okrutny koszt, na 

ooby pewnie dziesięć poborów trzeba najmniej, dopiero byśmy 

nie jedne okowy, które teraz mamy, ale troje na się włożyli, 

bo a ktoby był admirałem pytam? Niemiec ozy Pollldor znowu, a 

pewnieby Polak nie był. Komu by ta olassis militaret /dla ko

go by ta flota walczyła/, u kogoby była w ręku? Prawie terra 
4 C 

marięue /na lądzie i morzu/ wzlętoby nas w kleszcze".

Jeżeli sądził tak polityk, to czego innego można było 

oczekiwać od przeciętnego szlaoholoa.

Nic też dziwnego, że zarówno szlachta jak i magnaterla 

zajmowały niechętne stanowisko wobec królewskiego planu budo

wy floty wojennej. Dopiero blokada Ujścia Wiły przez Szwedów 

i zahamowanie eksportu zboża unaoczniło szlachcie polskiej 

potrzebę posiadania floty wojennej, nawet tylko jako siły 

posiłkowej w działaniach lądowych na wybrzeżu, w przeciwdzia

łaniu desantom nieprzyjaciela oraz do współdziałania z wojska

mi lądowymi w wypadku oblegania twierdz nadmorskich. Powodowa- 
ż

ło to zmianę stanowiska niektórych dowódców wojskowych i poli

tyków. Tak było w przypadku Zamojskiego, który z przeciwnika 

floty, po kampanii inflanckiej w latach 1601-1602 stał się

15 K.Łepszyt Dzieje floty. Gdańsk-Hydgoszoz-Szozeoin 1947, 
s. 226.
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jej gorąoym propagatorom®

^odobna metamorfoza stanowisk® nastąpiła u naczelnego 

wodza późniejszej kampanii inflanckiej, Krzysztofa Radziwiłła^, 

Kierując działaniami wojennymi w Inflantach, Krzysztof Radziwiłł, 

tak jak nikt inny, mógł ocenić potrzebę posiadania floty. W 

przedłożonym na sejmie /1624 r«/ memoriale gorąco uzasadniał 

konieozrośó uchwalenia podatków na budowę floty.

Znaczenie floty docenił przede wszystkim jednak hetman 

Koniecpolski, kierujący obroną wybrzeża w latach 1626 - 1629.

Początkowo szlachta zapatrzona w szereg, świetnych 

zresztą, zwycięstw lądowych oręża polskiego, jak na przykład 

pod Kiesią w 1601 roku lub pod Kiroh.olni.em w 1605 roku, negowała 

konieczność posiadania przez Polskę silnej floty wojennej, twier- 
17 dząo, że do obrony Rzeczypospolitej wystarczą wojska lądowe® 

Dopiero w obliczu bezpośredniego zagrożenia część magnatcrii 

i szlachty skłonna była przychylić się do głosów nawołujących 

do wystawienia floty wojennej, zwłaszcza odkąd agresja szwedz

ka zaczęła zagrażać interesom szlacheckim na południowo-wschod

nim wybrzeżu Bałtyku i rdzennym ziemiom Rzeczypospolitej• 

Zaczęto zdawać sobie sprawę z korzyści ekonomicznych i mili-
■J 8 tarnyoh wypływających z faktu posiadania floty wojennej, 

z tym jednak, że obowiązek jej finansowania, po staremu stara

no się zrzucić przede wszystkim na króla® Szlachta sądziła bo

wiem, nie bez racji, że to właśnie król wyniesie z tego tytułu 

największe korzyści i nie choiał® pogodzić się z faktem uchwale 

nia nowych podatków. Tymczasem nie tylko król, ale przede

ua. s»» <h» «** ~ on '■''za '’2‘
E.Koozorowski: op.oit., s»31 •

A.Szelągówski: 0 ujście Wisły, wielka wojna pruska. Warszawa 
1905, s.254-2561
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wszystkim Rzeczpospolita mogła zyskać, posiadając silną flotę 

wojenną. Dowodziły tego liczne przykłady świadczące, że bez 

silnej floty wojennej interesy Polski na morzu i jej obronność, 

zwłaszcza ziem północnych, narażone będą ustawicznie na szwank.

Jak z tego wynika, polski szlachcic, nawet gdy zdobył 

się na moralne poparcie królewskiego programu morskiego, nie 

zamierzał partycypować w kosztach związanych z budową bądź 

zakupem okrętów i jak mógł starał się uniknąć uchwalenia nowych 

podatków na wojnę, a przynajmniej zwlekał z tym do ostatka. 

Jednak bez długotrwałego wysiłku finansowego nie można było 

marzyć o wygraniu wojny. Faktem jest, że wydatki te były bardzo 

poważne. Na przykład utrzymanie o-tysięoznej armii w okresie 

panowania Zygmunta III, kosztowało rocznie około 2 700 000 
1 Q złotych, gdy tymczasem roczne dochody państwa wynosiły nie

wiele ponad milion złotych rocznie. W tej sytuadji państwo 

Buslsko się zadłużać i maksymalni® ograniczać wydatki na

Polskie siły zbrojne zdolne były rozstrzygać na swoją 

korzyść elektowne bitwy, ale nie potrafiły wygrać wojny, gdyż 

s y.... .. i inans owy był nier ównomierny.

Ten chroniczny brak środków finansowych na wojsko-, usta- 

wiozne zadłużanie się państwa w sposób zasadniczy rzutowało 

na gotowość bejową wojsk.

19 Tamże, s.393.

Wydatki na wojsko, przedstawione na sejmie roku 1603, wyno
siły ponad 1 200 000 zł., zaś na sejmie roku 1606 zaledwie 
300 000 zł. /J« Wimmęr: Wojsko 1 Skarb Rzeczypospolitej w 
XVI i XVII ». "Studia i Materiały do Historii Wojskowości* 
1963, t.ZIV, s.21, przypis 74/.
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Na początku wieku XVII, a więc w czasie otwartego 

konfliktu zbrojnego pomiędzy Polską a Szwecją, wydatki na 

wojsko nie były stałe iw niektórych okresach, miast wzras

tać, malały.
Wobec tak trudnej sytuacji finansowej państwa i ogromu 

wydatków na wojsko, szlachta opierała się ponosić dodatkowe 

wydatki na flotę, której budowa 1 utrzymanie miały pochłonąć 

również niebagatelną sumę. Był to zatem niebłahy czynnik 

wpływający na negatywną postawę szlachty wobec królewskiego 

programu budowy silnej floty wojennej. Trudno też było 

szlachcie zrezygnować ze swego stanowiska, nawet w obliczu 

bezpośredniego zagrożenia.

Zgoła inne przesłanki legły u podstaw stosunku Gdańska 

do formowanej przez króla floty. Bezpośrednie kontakty Zyg

munta ^II z Gdańskiem datowały się od pierwszych chwil jego 

panowania w Polsoe. W Gdańsku lądował bowiem nowy król elek

cyjny, aby objąć władzę Rzeczypospolitej. Z Gdańska wyruszał 

Zygmunt III do Szwecji celem objęcia dziedzicznego tronu. 

Gdańsk dostarczył między innymi królowi statków do zamorskich 

wypraw. W Gdańsku wreszcie powstał zaczątek Jogo floty 

wojennej.

lak więo Gdańsk, chcąc nie ohoąo, został wciągnięty w 

orbitę wpływów i polityki nowego króla, nie bez obawy, że 

narazi się w ten sposób na represje, zarówno ze strony Szwecji, 
22 jak tych państw i miast, których interesy ucierpiały w 

związku z konfliktem polsko-szwedzkim i niektórymi posunię

ciami króla, jak na przykład aresztowanie statków handlowych 

21 Koszt zakupu małej wielkości galeonu /150 łasztów, 300 ton 
wyporności/ wynosi 12-15 tys. zł.p., zaś pełne jego uzbro
jenie /ok. 20 dział/ i wyposażenie jeszcze raz. tyle, czyli 
w sumie - 30 tys. zł.p.

20 E.Cieślak, C. Biernat:op.olt., s.146.
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w porcie gdańskim.

Gdańsk starał się zatem utrzymać neutralność, gdyż w 

związku z dobrą koniunkturą handlową, zapewniała ona kupoom 

gdańskim podwójne korzyści. Kupcy gdańscy handlowali bowiem, 
wbrew zakazowi króla, także ze Szwecją23. Na tym tle dochodziło 

do ostrych starć władz miasta z Janem Weyherem, odpowiedzialnym 
za realizację morskiej polityki królewskiej.24 Gdańscy kupcy 

dążyli przede wszystkim do zabezpieczenia własnych interesów 

handlowych oraz nieuzasadnionych w porównaniu do innych miast 

Polski przywilejów. Niemniej jednak należy stwierdzić, że 

nawet w początkowym okresie zbrojnego konfliktu polsko-szwedz

kiego, kiedy gdańszczanie starali się oficjalnie zachować 

neutralność, w Gdańsku budowano i wyposażano okręty królewskie 

oraz zaciągano marynarzy. A nawet po roku 1623, kiedy to flota 

pzwedzka pojawiła się na redzie gdańskiej, aby wymusić na Radzie 

giasta pełną neutralność, mimo iż król zgodził się przenieść 

budowę okrętów do Pucka, wyposażano je w Gdańsku, przy twier- 
25 dzy Wisłoujśoie bądź w stoczniach nad Motławą .

Nie przeszkodziło to z kolei Radzie Miasta Gdańska wy

stąpić w 1626 r. do Zygmunta III z dość nieoczekiwaną propozycję 

odkupienia królewskich okrętów i przerobienia ioh na statki 

handlowe.

Stanowisko Gdańska było więc zmienne, podyktowane obawą 

o interesy handlowe. Lawirowanie Gdańska pomiędzy żądaniami 

Zygmunta III, a presją króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa 

udawało się stosunkowo długo, bo aż do 14 sierpnia 1626 r«, 

23Samże, s.146.

24Tamże, s.146.

2$Tamże, s. 147.
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kiedy to Gustaw II Adolf kazał Gdańsk ogłosić swoim wrogiem. 

Do tego ozasu Zygmuntowwkl program budowy i formowania sil

nej floty wojennej napotykał ze strony Gdańska na poważne ti’1’- 

nośoi.
Stanowisko gdańszczan wobec poczynań króla na morzu 

ogromne znaczenie. Gdańsk mógł nie tylko zapewnić flocie bez

pieczne warunki bazowania, ale jednocześnie umożliwi budowę 

nowyoh okrętów w swych stoczniach, wyposażyć je, a co naj

ważniejsze - mógł dostarczyć kandydatów na kapitanów, szyprów 

- ludzi światłych i obeznanych ze sprawami żeglugi/szlaęhta 

uważała żeglugę za zajęcie zdecydowanie mieszczańskie/.

Tak więo od tego, jakie stanowisko zajmie w krytycznym 

momencie zmagań polsko-szwedzkich mieszczaństwo tego najwięk

szego portu Rzeczypospolitej, miały zależeć losy polskiej floty 

wojennej i obrona północnej granicy Polski. Warunki hydrogra

ficzne ówczesnego wybrzeża Rzeczypospolitej nie zapewniały 

bowiem, poza portem gdańskim, innych dogodnych miejsc dla budo- 

wy i bazowania okrętów wojennych. Płytkie, usiane mieliznami 

wody przybrzeżne uniemożliwiały zorganizowanie odpowiedniej 

przystani. Dogodnych warunków do bazowania okrętów nie mogły 

zapewnić również porty w Pucku i Elblągu. Pierwszy, zbyt płytki, 

odgrodzony od morza licznymi mieliznami Zatoki Puckiej, nie 

nadawał się dla postoju większych jednostek. Port w Elblągu, 

również płytki, a w dodatku położony na śródlądziu, nie odpowia

dał wymogom bazy dla okrętów wojennych. A jednak, gdy w roku 

1623 władze miasta uległy presji Gustawa II Adolfa i ubłagały 

Zygmunta III, aby przeniósł budowę i bazowanie polskich okręt;.” 
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wojennych do innego portu, król musiał przenieść budowę 

okrętów do Pucka.

W roku 1626 Rada Miasta Gdańska odrzuciła nawet począt

kowo propozycję komisarzy królewskich wyposażenia przez 

gdańskich rzemieślników okrętów królewskich. Rada Miasta 

Gdańska tłumaczyła swoją odmowę jednomyślnym stanowiskiem 

wszystkich trzeoh ordynków /Rady, Ławy i Trzeciego Ordynku/. 

W istocie rzeczy stanowisko poszczególnych ordynków wobec 

królewskiego programu budowy floty wojennej, jej wyposażenia, 

a nawet wystawienia okrętów kaperskich było niejednolite.

0 ile dwa pierwsze ordynki reprezentujące patryojat 

gdański, zwłaszcza bogate kupiectwo, obawiały się, że postój 

okrętów królewskich lub kaperskich w ich porcie może spowodować • 

represje ze strony Szwecji bądź innych państw ozy też miast 

kupieckich i dlatego odrzuciły propozycje komisarzy, o tyle 

Trzeci Ordynek, zwłaszcza zaś dwa jego kwartały /Szeroki i 

Rybacki/, występujący jako przedstawiciel rzemieślników i drob

nego kupieotwa, zainteresowany był nie tylko sprawą zarobku 

związanego z wyposażeniem królewskich okrętów, leoz opowiadał 

się także za ścisłym współdziałaniem Gdańska z Zygmuntem III 

przeciwko Szwecji. W efekcie odpowiedniego nacisku na Radę, ta 

ostatnia zezwoliła kupcom i obywatelom na uczestniczenie w akcji 
, . . 4 26kaperskiej.

W miarę rozwoju sytuacji i bezpośredniego zagrożenia 

Gdańska, dwa pierwsze ordynki zmieniły swoje stanowisko wobec 

zmagań polsko-szwedzkich. Ostatecznie Gdańsk wystąpił przeciw 

królowi Szwecji, dochowując w ten sposób wierności Polsce.

26 WAP Gdańsk, 300/93/33, k. 180.
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Ta zmiana stanowiska Gdańska, chooiaż nastąpiła dosłownie 

w ostatniej obwili, wpłynęła Jednak zasadniczo na ostateczne 
,27 przygotowanie polskiej floty wojennej do działań bojowych.

Szwedzi podjęli natychmiast działania wojenne przeciwko 

miastu, zmuszając Zygmunta III do przedsięwzięć posiłkowo- 

obronnyoh 1 skierowania wojsk koronnych do pomocy.

Mimo odrzucenia pozorów neutralności i wejścia w stan 

wojenny ze Szwecją, Gdańsk bronił nadal swych wyjątkowych przy

wilejów i stwarzał trudności w realizacji królewskiego programu 

morskiego. Nawet powołanie przedstawicieli władz miejskich 

Gdańska do utworzonej w 1625 r. przez Zygmunta III komisji 

królewskiej do spraw floty nie usunęło nieufności gdańszczan 

wobeo poczynań króla, a nawet je wzmogło. Rada Miasta Gdańska 

miała na przykład pretensje do komisarzy królewskich o to, 

iż wkraczają w jej kompetencje jeżeli idzie o administrację 

morską. Wymawiały się również władze miasta od obowiązku speł

nienia żądań króla i uzbrojenia dwóch statków bądź wystawienia 

przeciwko Szwedom jednego okrętu wojennego.

Tymczasem w 1626 r. Ława wystąpiła z apelem, aby władze 
28 miasta przekonały króla o potrzebie wystawienia silnej floty.

Potrzeba floty stawała się dla gdańszczan tym bardziej 

wyrazista,im Szwedzi podchodzili bliżej murów miasta. W związku 

z tym gdańszczanie bardzo aktywnie współdziałali w marcu 1627 r 

z wojskiem koronnym podczas działań oblężnlozyoh, mających 

na celu wyrwanie Pucka z rąk Szwedów.

Władze miasta podporządkowały się również treści uniwer

sału królewskiego i w dniu 25 sierpnia 1627 r. ogłosiły roz- 

y T T “ - --------- --- -
27 E.Koozorowski: op.olt., s.47.
28E. Cieślak, C. Biernat: op.olt., s.150.
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porządzenie zezwalające na wyposażenie przez obywateli i kupców 
jo 

gdańskich, na własny koszt i ryzyko, okrętów kaperskich.

Analizując stosunek Gdańska do formowania floty królews

kiej należy stwierdzić, iż był on niejednolity, a ponadto 

ustawicznie się zmieniał. Dotyczyło to zarówno poszczególnych 

ordynków; Rady, Ławy oraz Trzeciego Ordynku, jak i Rady Miasta 

Gdańska w całości. Wynikało to stąd, że kierowały nimi 

sprzeczne motywy działania: z jednej strony ohęó obrony swoich 

uprawnień morskich i obawg przed stratami handlowymi oraz przed 

represjami ze strony poszkodowanych akcjami floty królewskiej 

miast i państw, z drugiej zaś - ohęó dochowania wierności 

Rzeczypospolitej, zrozumienie konieczności włączenia silnej 

floty do walki ze Szwedami, a także ohęó zysku z dostaw dla 

okrętów królewskich i akcji kaperskiej. Poszczególne te czyn

niki w zmiennym stopniu w różnym ozasie oddziaływały na posta- 
, 30wę gdańszczan.” J

2. Organizacja 1 technika budowy okrętów

Zygmunt III Waza, przystępując do budowy regularnej 

floty wojennej, stanął przed dylematem: gdzie zlokalizować 

budowę okrętów i jakimi posłużyć się budowniczymi. Jeżeli 

chodzi o budulec okrętowy, było go w bród, gdyż, jak wiadomo, 

Polska słynęła w tym ozasie z eksportu drewna, a zwłaszcza 

doskonałej masztowiny.

Przy wyborze miejsca na budowę okrętów najlepsze 

spośród portów Rzeczypospolitej warunki budowy .zapewniał 

Gdańsk. Wprawdzie pierwsza połowa XVII wieku charaktery-

2$ TaWże, s.151•

Tamże, s.151.
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zowała się zastojem gdańskiego budownictwa okrętowego / w la

tach 1600 - 1510 wodowano w Gdańsku rocznie około 15 statków 

niewielkiego tonażu/, to jednak właśnie stocznie gdańskie, 

jako nie wykorzystane w pełni, stwarzały odpowiednie warunki 
budowy okrętów pełnomorskich o pojemności 200-400 łasztów.31

Stocznie i warsztaty naprawcze znajdowały się przy dwóch 

nadmotławskioh nabrzeżach gdańskiego portu: Łaoztowni /Lastadie/ 

1 BrabanoJ i /Brabank/.

Nazwą łasztowni określano tereny stoczniowe nie tylko 

w Gdańsku, lecz także w szeregu innych portów, jak na przy- 

kład w Elblągu, Rydze, Królewcu. Łasztownia gdańska obejmowała 

właściwe warsztaty stoczniowe oraz dwa place drzewne, z których 

jeden zwano masztownią.

Oprócz tego istniały w porcie gdańskim warsztaty rzemiosł 

pomocniczych, które kooperowały przy budowie nowych, a także 

przy wszelkich naprawach starych okrętów. Do nich należy przede 

wszystkim zaliczyć oieślarnlę, znajdującą się po drugiej stro

nie kanału na Stępce - na Ołowiance, dalej - warsztaty powroź- 

nicze, mieszczące się na Dolnym Mieście, oraz znajdujące się 

w okolicy nich smolarnie,. Ponadto wymienić trzeba kuźnie kot- 

wiozników, odkuwająoyoh kotwice oraz warsztaty produkujące 

płótno żaglowe.

lokalizacja wymienionych warsztatów kooperujących z 

właściwymi warsztatami stoczniowymi jest trudna do ustalenia, 

gdyż nie były one śoiśle z nimi powiązane.

Kolejnym, wyznaczonym przez władze miejskie nabrzeżem 

do prac stoozniowyoh, a przeznaczonym przede wszystkim do 

31 Z. Binerowaki: Gdański przemysł okrętowy od XVII do początku 
XIX wieku. Gdańsk 1963, s.236.

Tamże, s.49.
33 Tamże, s.63.
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naprawy okrętów, była Brabancja. Wprawdzie warsztaty stocznio

we Brabancji służyły przede wszystkim naprawom okrętów i statków 

to jednak budowano tam także statki niewielkich rozmiarów.

Do stałych urządzeń wyposażeniowych Brabancji należały 

specjalne promy do podnoszenia statków z wody, spełniające 
rolę późniejszych doków oraz budy, czyli inaczej remizy3^, 

w których przechowywano materiał i sprzęt.

Maszty okrętowe i statkowe osadzano najczęściej za 

pomocą dźwigów przeładunkowych oraz słynnego Żurawia.

Drugim ośrodkiem prac stoczniowych, który mógł byó 

ewentualnie brany pod uwagę przy produkcji okrętów królewskich 

był Elbląg, w którym na przełomie XVI i XVII wieku daje się 

zauważyó pewne ożywienie produkcji stoczniowej. W stoczniach 

Elbląga można było jedynie produkować jednostki pomocnicze dla 

floty królewskiej, gdyż od początku XVII wieku warsztaty stocz

niowe portu elbląskiego nastawione były na budowę statków małych 
36 i średniej wielkości, o maksymalnej pojemności 160 łasztów. 

Z małych jednostek najwięcej budowano szmaków oraz batów. Poza 

lokalnymi potrzebami, spora część produkcji okrętowej szła 

na eksport, mimo wielokrotnego zakazu sprzedaży statków oboym 

kupcom z uwagi na nadwątlony drzewastan w podmiejskich lasach.

Od 1610 r. w Elblągu produkowano wyłącznie stateczki ka

botażowe do 100 łasztów i to najczęściej na rachunek obcych kup

ców. Regres produkcji stoczniowej, mimo krotkótrwałyoh okresów, 

ożywienia, zarówno w Elblągu jak i Gdańsku,powiązany był z odsu

nięciem od żeglugi i handlu międzynarodowego, spowodowanym prze

Tamże, s.50. 
33 Tamże, s.55. 
36 St. Gierszewski. Elbląski przemysł okrętowy w lataoh 1970- 

1815, Gdańsk 1951, s.86.
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wszystkim konkurencją żeglugi holenderskiej, która wypierała 

z Bałtyku flotę miejscową dzięki niższym opłatom za fracht. 

W przypadku Elbląga Istotny wpływ na produkcję małych jednostek 

wywierał także fakt zapiaszczania i zmniejszania się głębokości 

akwenów portowych, torów wodnych i kanałów, a także szlaków 

żeglugowych na wodach przybrzeżnych, zwłaszcza zalewowych.

Statki pełnomorskie, a także przybrzeżne, budowano w El

blągu również na Łasztowni, w obrębie Starej Fosy Miejskiej, 

nad brzegiem rzeki Elbląg oraz przylegającym do tego odcinka 

rzeki terenie, podzielonym na poszczególne place składowe 

budulca. Na terenio Łasztowni znajdowały się więc remizy. Poza 

lasztownią,być może były na początku XVII wieku, także inne 

warsztaty stoczniowe, które następnie uległy likwidacji. Wiadomo 

natomiast, że jeżeli chodzi o naprawę statków w Elblągu, prze

prowadzano ją najczęściej w warsztatach stoczniowych Cieślami, 
znajdującej się na południowym skraju Wyspy Spichrzów.37

Oprócz wymienionych miejsc produkcji stoczniowej, istniało 

w Elblągu szereg warsztatów pomocniczych, kooperujących, jak: 

warsztaty powroźników, kotwiozników i inne.

Nie lepsze wax-unki dla budownictwa okrętowego stwarzał 

Puck, do którego Zygmunt III zmuszony był w swoim czasie prze

nieść z Gdańska budowę okrętów. Puck był wprawdzie portem 

morskim, ale niezbyt dogodnym doi stacjonowania w nim dużych 

okrętów a powodu małych głębokości. Brakowało w nim też rzeczy 

najistotniejszych dla produkcji stoczniowej - kuźni, smolarnl, 

warsztatów powroźniozyoh i innych; nie było w Pucku również 

37 Tamże, s*47.
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ludwisarni. Założono ją tam dopiero za Władysława IV. Działa 

musiano więo sprowadzać z głębi Polski lub potajemnie z Gdańska 

do czasu, gdy Rada Miasta Gdańska nie odwołała zakazu dostarcza

nia wyposażenia dla okrętów królewskich. W Pucku można było 

za to znaleźć w bród budulca okrętowego - dostarczały go 

okoliczne lasy.

Gorzej natomiast wyglądała sprawa odpowiednich sił facho

wych i wyposażenia okrętowego. Wielu mieszczan puckich, jak np. 

Piotr Ahorn, późniejszy burmistrz pucki, czyniło wszystko, aby 

przezwyciężyć trudności związane z budową królewskich okrętów. 

A było ich niemało. Odczuwano poważny brak płótna żaglowego, 

lin, konopi, smoły, tłuszczów, farb, kotwic i wielu innych 

materiałów oraz sprzętu, który, podobnie jak uzbrojenie, z 

wielkim trudem zdobywano od kupców gdańskich. Dla tego, w celu 

ostatecznego wyekwipowania, okręty wchodziły do Wisłoujśoia i 

stawały koło Latarni - twierdzy pełniącej rolę bazy okrętów 

polskich.

Puck nie spełniał zateta podstawowych warunków do pro

dukcji stoczniowej i nie mógł być brany początkowo pod uwagę 

przy wyborze miejsca budowy okrętów królewskich. Przeniesienie 

budowy okrętów z Gdańska do Pucka spowodowały czynniki natury 

politycznej.

Tak więo przedstawiały się możliwości budowy okrętów 

królewskich jeżeli chodzi o lokalizację warsztatów stocznio

wych.

Nic zatem dziwnego, że król wybrał jako miejsce budowy 

swoich okrętów warsztaty stoczniowe Gdańska, pozwalające budo

wać jednostki o dużej pojemności, a ponadto wyposażać je w pełni 



28

łącznie z uzbrojeniem artyleryjskim.

Król Zygmunt III, podejmując budowę okrętów w Gdańsku, 

wszystkie sprawy administracyjne związane z tym przedsięwzię

ciem, przekazał, jak wiadomo, początkowo w ręce doświadczonego 

Szkota Jakuba Murrey'a, a później obowiązek osuwania nad całoś

cią robót przy budowie floty królewskiej spoczął na dwóch 

komisarzach — Janie Wendtoie i Piotrze Nielsenie.

Zadaniem tyoh ludzi było dokonanie wyboru odpowiednich 

kierowników budowy - mistrzów ciesielskich, którzy odpowiadali 

nie tylko za nadzór i kierownictwo budowy, lecz brali także 

bezpośredni udział w produkcji.

Nie zawsze kierownictwo fachowe spoczywało na mistrzu 

ciesielskim. Niekiedy tę funkcję przejmował architekt, który 

opracowywał wzór - model statku lub okrętu, dozorował prace 

stoczniowe oraz kontrolował realizację całości, zgodnie z 

pierwotnymi założeniami. Wówczas rola mistrza ciesielskiego 

ograniczała się do udziału w produkcji.

Przy budowle dużych okrętów uczestniczyło zazwyczaj 

dwóch lub trzech mistrzów ciesielskich, z których jeden pełnił 

rolę kierownika /dyrektora/ budowy. Na początku XVII wieku 

w gdańskich warsztatach stoczniowych kierowniczą rolę pełnili 

mistrzowie ciesielscy. Dopiero w drugiej połowie XVII wieku 

pojawiają się na terenie Gdańska architekci, najczęściej 

pochodzący z zagranicy, głównie z Holandii.

Przypuszczać więo należy, że bezpośrednimi kierownikami 

produkcji okrętów królewskich byli gdańscy doświadczeni mistrzo

wie ciesielscy, którzy także modelowali przeszłe okręty. 

Gdańscy cieśle okrętowi zatrudnieni byli także w 1624 roku przy 
budowle okrętów na wybrzeżu puokim.3® 38

38 W. Odyniec: Starostwo puckie 1546-1678. Gdańsk 1961, s.57- 
58.



29

Oprócz mistrzów ciesielskich, w procesie produkcji uczest

niczyli ioh czeladnicy oraz uczniowie.

Jedną z pierwszych czynności w produkcji okrętów było 

zgromadzenie odpowiedniego budulca okrętowego 1 innych materia

łów żelaznych niezbędnych do produkcji. Dobór odpowiedniego drew

na budulcowego, z którego następnie wykonywano poszczególne 

elementy kadłuba, nie należał do rzeczy łatwych. Najczęściej 

zajmował się tym kierownik budowy osobiście. On też jeździł 

do składów lub do lasu i wybierał odpowiednio profilowane 

drewno. Mistrz ciesielski odpowiadał bowiem za kształt modelowa

nia poszczególnych elementów kadłuba, a co za tym idzie - za 

kształt całego okrętu.

Do budowy kadłubów dużyoh i średniej wielkości okrętów 

używano dębiny w różnym gatunku, w zależności od przeznaczenia. 

Wybierano zwykle drzewa stare lecz zdrowe, bez popękań 1 próch

nicy. Dębina była dość trudna w obróbce z uwagi na twardość 

włókna, lecz za to bardzo wytrzymała w warunkach wilgoci.

Po zgromadzeniu odpowiedniej jakości i ilości budulca 

okrętowego oraz wykonaniu modelu projektowanego okrętu, przystę

powano do jego konstrukcji.

Proces budowy okrętu dzielono w zasadzie na trzy etapy. 

Pierwszy polegał na skonstruowaniu szkieletu kadłuba, a więc 

położeniu stępki, ustawieniu steru, wręg, wzdłużników i pokład- 

ników. Drugi etap sprowadzał się do kładzenia poszycia zewnętrz

nego, wreszcie trzeci obejmował całokształt prac związanych z 

wykończeniem wnętrza i wyposażeniem okrętu, w tym także ustawie

nie artylerii okrętowej.
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Propozycje poszczególnych elementów okrętu określano 

drogą praktyki wielu pokoleń. Empirycznie ustalano stosunek 

długości statku do jego szerokości i do wysokości, stosunek 

długości masztu do długości rei itp. Zdobyte drogą praktyki 

dane, dotyczące najkorzystniejszych wymiarów kadłuba statku, 

traktowane były nawet jako tajemnica zawodowa poszczególnych 
mistrzów i konstruktorów okrętowych.^9

Właściwe prace stoczniowe zaczynały się od położenia 

stępki na pochylni, wzniesienia szkieletu okrętu, częściowego 

położenia poszycia, uszczelniania kadłuba i jego smołowania, 

którym zajmowali się czeladnicy smolarscy, po czym następowało 

wodowanie kadłuba okrętu, najczęściej systemem holenderskim, 

to znaczy przy częściowym tylko wykończeniu kadłuba, dzięki 

ozerau wodowanie przebiegało stosunkowo łatwo.

Czynności tej nadawano na ogół uroczystą oprawę. Był to 

dzień świąteczny dla budowniczych i z tej racji wydawano wino, 

piwo, a nawet ciasto. W uroczystym wodowaniu każdego okrętu 

brali także udział najwyżsi dostojnicy, przedstawiciele kró

lewscy, to znaczy komisarze, przedstawiciele władz miejskich 

1 Inne osobistości. Byó może, iż brał udział przy wodowaniu 

któregoś z okrętów sam król Zygmunt III podczas swego pobytu 

w Gdańsku w 1623 r. Po wodowaniu kadłuba okrętu, następowało 

jego wykończenie oraz prace wyposażeniowe, polegające między 

innymi na stawianiu masztów, montowaniu rei, a także wykonaniu 

pomieszczeń okrętowych. Na końcową fazę prao stoczniowych 

składało się zamontowanie wind, pomp, kotwio, steru i innyoh 

mechanizmów oraz wyposażenie okrętu w żagle, instrumenty na-

3$ St. Gierszewski: op.olt., s.61. 
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wigaoyjne, urządzenia kuchenne, magazynowe, wreszoie za

montowanie artylerii i podniesienie bander oraz innyoh 

znaków okrętowych.

Czas budowy średniej wielkości okrętu typu galeon, 

łącznie z jego wyposażeniem, trwał przeciętnie dwa lata.

Jakośó prao stoczniowych nie była na ogół zadowalająca* 

Liczne niedociągnięcia natury konstrukcyjnej, słaba statecz

ność, usterki techniczne, przecieki kadłuba, ożyli jego 

nieszczelność - wszystko to powodowało, iż w Gdańsku już 

od XVI wieku działały specjalne organy, które komisyjnie 

oceniały stan teohnlozny statków 1 okrętów.

Często zdarzało się, że statki bądź okręty, po Ich 

ostatecznym wykończeniu, nie nadawały się do żeglugi i przezna

czano je do rozbiórki.

Niektórych okrętów w ogóle nie wodowano, gdyż okazało 

się, że przyjęto złe założenia konstrukcyjne albo użyto do 

budowy kadłuba zbyt mokrego drewna.

fi Pucku również działała specjalna komisja, w skład 

której wchodzili: Jan Wevhei - itarosta puokl, Kasper Wejher 

- wojewoda chełmiński oraz Gabriel Posse. Należy sądzić, że 

zarówno w Pucku, jak i w Gdańsku oprócz przedstawicieli zle

ceniodawcy, w kontiolt technicznej brali udział także specja

liści, znający erę ni. budownictwie okrętowym.

Obok produkcji nowych okrętów, ważną rolę spełniały 

także stoczniowe warsztaty remontowe, jako że powszechna była 
nietrwałośó okrętów drewnianych,^0 lob liozne awarie spowo

dowane sztormami, no 1 oczywiście zniszczenia wynikłe z

Żywotność ówczesnych okrętów wahała się w granicach 18-20 
lat.
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działań wojennych. Na przykład po bitwie pod Oliwą wszystkie 

okręty blorące bezpośredni udział r walce wymagały remontu 

stoczniowego.

Przecieki kadłubów likwidowano w czasie remontów okreso

wych okrętu, podczas których przechylano okręt za pomocą od

powiednich urządzeń i dźwigów /przechylni/, aby dojść do 

podwodnej części kadłuba i oczyścić ją oraz uszczelnić.

Tak więc gdańskie warsztaty remontowe odgrywały poważną 

rolę w zabezpieczeniu technicznym floty królewskiej i od tempa 

ioh praoy w dużej mierze zależała gotowość bojowa poszczegól

nych okrętów.

Dodać przy tym należy, że duży procent spośród gdańskich 

budowniczych okrętowych, zwłaszcza czeladników cieśli okręto

wych, stanowili Polacy, na co wskazują liczne spotykana naz

wiska o brzmieniu niewątpliwie polskim, a także wydawane 

przez radę miejską ordynacje dwujęzyczne - w języku niemieckim 
41 i polskim.

3. Koszty formowania floty wojennej i źródła jej finansowania

Szlachta polska, wzbraniając się współuczestniczyć wraz 

z królem w dziele tworzenia sił zbrojnych na morzu, miała na 

względzie nie tylko ewentualność wykorzystania tych sił przez 

Zygmunta III do jego własnych, egoistycznych celów bądź na

wet przeciwko szlaohoie, leoz także wysokie koszty związane 

z budową i utrzymaniem floty.

Wprawdzie w paotaoh oonwentaoh obowiązek wystawienia 

silnej floty, 1 to własnym kosztem, nałożono na Zygmunta III,

Z.Binerowskl: op.oit., s.226.
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wiadomo jednak było, iż po rozwianiu eię nadziei na temat 

wniesienia niejako w wlanie przez Zygmunta III ozęśoi floty 

szwedzkiej, budowanie floty wojennej od podstaw napotka na 

szereg trudności, a co najważniejsze, pochłonie duże sumy 

pieniędzy. Skarb królewski nie dysponował wówczas dostateczną 

kwotą, aby w szybkim tempie można było sformować 1 wyposażyć 

silną flotę wojenną. Zresztą dochody króla polskiego nigdy 

nie były wysokie, a kwoty potrzebne na budowę floty - nieba

gatelne, jeżeli się zważy, że koszty budowy jednego galeonu 

130 łasztów w latach 1610-1632 wahały się w granicach 15 000 - 

30 000 złotych polskich.

Ustalenie dokładnej ceny okrętu jest trudne ze względu 

na zmiany wartości pieniądza oraz fluktuację oen materiału 

budowlanego w pierwszym trzydziestoleciu XVII wieku. Kształ

towanie się ostatecznych kosztów produkcji okrętu było zatem 

różne. Cena sprzedażna galeonu /150 łasztów/, zapewne bez 

uzbrojenia, kształtowała się w roku 1626 w wysokości 13 429 
florenów,^3 a już w osiem lat później 30 000 zł.p. Tak jedna 

jak i druga kwota nie dotyczyła statków ozy też okrętów nowych, 

lecz używanych, przy czym, jeżeli chodzi o ostatnią kwotę, 

mogła ona obejmować zarówno prace adaptacyjne jak i remontowe. 

Uzbrojenie tej wielkości okrętu w 20 dział oraz wyposażenie w 

niezbędne artykuły wojenne pociągało za sobą zwiększenie kosz

tów prawie o tę samą sumę, a zatem łąozne koszty okrętu tej 

wielkości kształtowały się w poszczególnych lataoh w granicach* 

30 000 - 60 000 złotych polskich. Jeżeli zaś przyjmierny za 

podstawę obliczeń średnią, to wówczas cena w pełni wyposażonego

W. Czapliński: op.oit., s. 44-45; 
Z. Binerowski: op.oit., s. 100-103.

43 E. Koczorowski: op.oit., s. 50. Floren /złoty/ była to 
jednostka obrachunkowa w Gdańsku, równa złotemu polskiemu. 
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okrętu wynosiłaby 45 000 złotych.

Stan floty wojennej, która by mogła liczyć się jako siła 

zbrojna na Bałtyku, a przede wszystkim sprostać zadaniu obrony 

wybrzeża, powinien był wynosić co najmniej 25 okrętów. Mnożąc 

zatem tę liczbę przez koszt wystawienia średniej wielkości 

okrętu /150 łasztów/, uzyskamy łączną sumę 1 125 000 złotych. 

Oczywiście jest to liczba orientacyjna, być może zawyżona, 

pamiętać jednak należy o tym, że nie obejmuje ona kosztów żołdu 

dla załóg okrętów, ani też kosztów ich zaprowiantowania.

Stan osobowy floty liczącej 25 okrętów należy oceniać na 

około 1000-1200 ludzi; liczba ta nie obejmuje żołnierzy pie

choty morskiej, dla których kwoty potrzebne na wypłacenie co

miesięcznego żołdu oraz utrzymania kształtowałyby się na sumę 

ponad 20 000 złotych.

W okresie zimy część załóg zwalniano bądź zmniejszano 

ich stan. Tak czy inaczej, koszty związane z wystawieniem i 

utrzymaniem tak licznej floty na pewno przerastały możliwości 

finansowe króla, o czym świadczą liczne monity komisarzy kró

lewskich do spraw floty, kierowane do Zygmunta III w latach 

1626-27 tytułem zaległego żołdu. W tych zaś latach polska flota 

wojenna liczyła zaledwie 10 okrętów i kilkanaście jednostek 

pomocniczych.

Wynika z tego» że powodzenie sformowania silnej floty 

wojennej nie leżało w możliwościach Zygmunta III, a przynaj

mniej królewskiego skarbu. W przedsięwzięciu tym mogła natomiast 

partycypować szlachta, gdyby jej stosunek do królewskiego pro

gramu morskiego uległ zmianie oraz porty i miasta nadmorskie, 

zwłaszcza Gdańsk.
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Stosunek szlachty do zagadnień floty ulegnie śmianie lecz 

dopiero w wyniku niekorzystnej wojny polsko-szwedzkiej w latach 

1626-29. Zamknięcie handlu wiślanego w wyniku blokady ujścia 

Wisły przez okręty szwedzkie 1 poniesione z tego tytułu ogromne 

straty sięgające sumy 36 milionów złotych, stanowiły najdobit

niejszy argument w dyskusji nad potrzebą wystawienia silnej 

floty wojennej. Z drugiej jednak strony właśnie te ogromne 

straty zubożyły szlachtę i spowodowały wielki niedobór w docho

dzie społecznym, a tym samym notoryczny brak gotówki przy po

bieraniu podatków, zwłaszcza że na pokrycie kosztów wojny mu

siano uchwalić ogromną na te czasy sumę 12 milionów złotych 
■•-”1 

polskich.

Pozostał zatem Gdańsk - jedyne miasto Rzeczypospolitej 

akumulująoe kapitał na równi z największymi miastami zachodnio

europejskimi. Paktem jest, że długotrwała blokada szwedzka i 

kampania wojenna 1626-1629 naraziły miasto na poważne straty 

gospodarcze 1 wydatki wojenne, których zwrot gdańszczanie bez

skutecznie usiłowali uzyskać u Zygmunta III i sejmów. Nie pod

ważyło to jednak zbyt głęboko potęgi gospodarczej 1 finansowej 

miasta, skoro w roku 1631 globalne dochody Gdańska wynosiły 

ponad 800 000 złotych, a więc prawie tyle ile wynosił w tym 
ozasle roozny doohód całej Rzeczypospolitej.2^ Zasoby finanso

we miasta stanowiły nie tylko o jego potędze, lecz gwarantowały 

mu również niezależność. Mógł Gdańsk płacić Szwedom prawie 

milion złotych rocznie z tytułu ceł, jakie Gustaw II Adolf 

nałożył na to miasto po zawaroiu w dniu 29 września 1629 r. w

W.Czapliński: op.olt., s. 14.

Tamże, s. 35.
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Starym Targu sześcioletniego rosejmu z Polską. Mógłby zatem 

Gdańsk pokryć, przynajmniej częściowo, koszty związane z 

wystawieniem 1 utrzymaniem floty wojennej, która broniąc 

polskiego wybrzeża, gwarantowałaby jednocześnie miastu wolność 

handlu i żeglugi.

I rzecz ciekawa, Gdańsk nie szczędził sił ani też 

finansów, aby we współdziałaniu z wojskami koronnymi wyprzeć 

Szwedów z zajętych portów i miast Prus, lecz jednocześnie 

wzbraniał się zdecydowanie przed wzmocnieniem pozycji Rzeczy

pospolitej na morzu 1 udzieleniem poparcia finansowego dla 

floty królewskiej.

Nie pomógł nawet zręczny manewr Zygmunta III, polegający 

na powołaniu w 1626 r. w skład Komisji Królewskiej gdańszczan, 

w tym także przedstawicieli władz miejskich, po to, aby po

zyskać w ten sposób miasto dla wysiłku tworzenia polskiej 

floty wojennej.

Rachuby te okazały się płonne, chociaż komisarze wykony

wali swoje funkcje należycie 1 z dużym poświęceniem, władze 

miejskie nie* angażowały się do formowania królewskiej floty.

Prawdopodobnie Gdańsk nie wywiązał się też z nałożonego 

nań zadania i nie dostarczył królowi jednego okrętu w pełni 

wyposażonego i dostosowanego do działań wojennych.

Tak więc perspektywy na uzyskanie oficjalnej pomooy 

finansowej od Gdańska na budowę floty były w zasadzie najmniej

sze, jakkolwiek za królewskie fundusze właśnie gdańszczanie 

budowali w swych stoczniach okręty królewskie, wyposażali je, 

a nawet czynnie uczestniczyli w organizowaniu floty i w jej 

najwyższym organie kierowniczym, czyli w Komisji Królewskiej 

do spraw floty.
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4. Wyposażenie okrętów ,

Wyposażenie królewskich okrętów nastręczało ioh budow

niczym niemało kłopotu. Obejmowało ono działa spiżowe 1 działa 

żelazne, wszelkiego rodzaju pociski, wleńoe zapalające, a także 

formy do odlewania kul, proch, broń strzelecką 1 sieczną, 

ożaglowanie, liny, kotwice, Instrumenty nawigacyjne, latarnie, 

inwentarz kuchenny, zasobniki na żywność, kotły na smołę, pompy 

okrętowe wraz z częściami zapasowymi, wiadra skórzane, bandery 

dtp.

Jak z tego wynika, wyposażenie okrętów było dość różno

rodne i wymagało przy tym skomplikowanej technologii produkcji. 

Wykonanie poszczególnych elementów wyposażenia okrętu pociągało 

za sobą także wykształcenie się odrębnych grup specjalistów. 

Do takich można zaliczyć na przykład kotwiozowników. W Gdańsku 

istniały dwa rodzaje warsztatów produkująoyoh kotwice dla 

okrętów: hamernie, w których system produkcji zbliżony był do 

manufakturowego, oraz indywidualne warsztaty k^alskie. Zarów

no w jednych jak i drugioh, produkcja kotwio była czynnością 

niezwykle skomplikowaną i wymagała dużego nakładu środków oraz 

pracy. Kotwloe wykuwano z surówki wielkopiecowej, a właściwie 

najpierw przekuwano surówkę na żelazo, aby następnie z otrzy

manych sztab wykuwać kotwioę. Każdy okręt wyposażano w 4 do 

8 kotwio, lioząo oczywiście także zapasowe.

Inną grupę specjalistów stanowili powroźnioy, produkujący 

różnego rodzaju i różnej grubości liny okrętowe. Na terenie 

Gdańska, oprócz powroźników produkująoyoh powrozy /liny/ 

na powszechny użytek, istniała grupa specjalistów produkująca 

wyłącznie liny okrętowe. Technologia produkcji lin była również 



33

skomplikowana i pracochłonna. San 

uprzedniego przygotowania surowca 

przędzy następowała w łaś 

torach pcwroźniozyoh. Do skręcania .rr^brob o'-x-;.;-'oh;
sztagów, w ant ów oraz on~, ,s.«

siły, stosowano niewątpliwie ,n
mięśni ludzkich była n2.owv-----^-•* czając a. uroutikowano rożnej
grubości liny okrętowe i ■... . . , ,- --„■os > smołowano je w celu uod
pornienia na działanie wed—

Olinowanie okrętu' u"--u.ono na stałe i ruonome, przy zym 
do stałego używano lia

sas do ruchomego linek cień
szych, służących na nrsV'-'- ' -

-o ustawiania żagli.
Jeżeli chodzi o żaę.->«

ctt>xes ach produkcją zajmowali się tkacze
.oraz szwaoze. Jednym siOwg)„ ,

oyia to gałąź rzemiosła włókien
niczego.

Szwaoze żagli

tową sztukę płótna 2n.<yl
otrzymywali go

przez speojalJ.stów wiQ]u 

etapu produkcji żagli, ■>

» po odpowiednim spreparowaniu go

tępowali do ostatniego
odu\

wys peoj aliz owary c należała w Gdańsku do

>tów le związanego z produk

dzali wykrój«

brzuszenie,
S^U jo i 

lenle-i ■>•> ^^iWytały

Szwaoze żagli sporzą

odpowiednie wy-

Inne elementy Wy?Q3

wiadra, kotły przykład

innyoh rzemio: speojaliści

towym, a Jedynie 2 budownictwem okrę-
-coop

w



39

Najistotniejszym elementem wyposażenia okrętowego była 

jednak niewątpliwie artyleria. Działa okrętowe stanowiły 

zresztą najbardziej wartościowy element wyposażenia, tak że 

w wypadku awarii, pożaru bądź zatopienia okrętu, działa sta

wały się w pierwszym rzędzie obiektem akcji ratowniczych bądź 

wydobywczych.

Produkcja dział była niezwykle kosztowna 1 pracochłonna. 

Pomijając fakt, iż Rzeczpospolita nie należała do potentatów 

jeżeli chodzi o przemysł metalurgiczny i zbrojeniowy, dostar

czenie odpowiedniej liozby dział nastręczało wiele kłopotu. 

Część dział dostarczały na okręty arsenały koronne, pewną 

liczbę zakupywano w Gdańsku oraz za granicą.

Polski przemysł metalurgiczny i zbrojeniowy w pierwszej 

połowie XVII wieku rozwija! się w sposób nierytmiozny. Ożywiały 

go na krótko potrzeby wojenne. Po krótkotrwałym rozkwicie 

następował zastój, cechujący zresztą całe życie gospodarcze 

Rzeczypospolitej.

V/ Polsce hutniotwo żelaza, stanowiące podstawową gałąź 

polskiej metalurgii, opierało się głównie na rudaoh kopalnych. 

Jeszcze w końcu XVI wieku największe zakłady przemysłu meta

lurgicznego, będąoe manufakturami, znajdowały się w rękach 

mieszczan. Do największych należała manufaktura w Osinach /pow. 

lelowski/.

W tym ozasie szlachta dążyła do przejęcia od mieszczań

stwa i zmonopolizowania wszystkich źródeł dochodu, w tym rów

nież produkcji hutniczej, co jej się zresztą w końou udało. 

Dotyczyło to szczególnie magnatów i magnackich manufaktur. 

Magnateria skupiała bowiem w swyoh rękaojh odpowiednie zasoby 
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materiałowe /drewno opałowe i rudę/, a także dysponowała wol

nymi rękoma do praoy, mająo do dyspozycji chłopów pańszczyźnia

ny oh. Również w królewszozyznaoh i dobrach duchownych szlachta 

przejmowała kuźnie. Po wyrugowaniu wolnych kuźnlków i przeję

ciu kuźnio przez szlachtę, popadały one jednak najczęściej 

w ruinę. Liczył się bowiem tylko doraźny zysk. Szlachta nie 

inwestowała, ani też nie dbała o eksploatację urządzeń prze

mysłowych.

Do najbardziej znanych ośrodków przemysłu hutniczego na

leżał okręg częstochowski, gdzie hutnictwo było najwyżej 

postawione oraz zagłębie staropolskie. Hutnictwo okręgu czę

stochowskiego chyliło się jednak w tym ozasie ku upadkowi,, Na

tomiast hutnictwo zagłębia staropolskiego / w Sandomierskiem/, 

chociaż bardziej zacofane, rozwijało się nadal.

Na uwagę zasługuje również hutnictwo Puszczy Kurpiowskiej, 

które rozwinęło się w końcu XVI wieku na rudzie darniowej. Naj

większe jednak znaczenie dla obronności państwa miało w pierw

szej połowie XVII wieku hutnictwo zagłębia staropolskiego. 

Tam też po raz pierwszy w Polsce zorganizowano produkcję lanyoh 

kul żelaznych, a za panowania Zygmunta III hutnik z Bergamo, 

Caooia zbudował w Bobrzy kuźnicę, w której rozpoczęto produkcję 

stali. V powstałym zespole, złożonym z siedmiu kuźnio, pro

dukowano uzbrojenie artyleryjskie i broń ręczną. Huta miedzi 

w Białogonie założona w roku 1624, a także dwa wielkie piece 

hutnioze kupoów warszawskich Gianattioh i Gibbonioh działające 

w Bobrzy i Samsonowie, stanowiły podstawę do znacznego rozwoju 

przemysłu zbrojeniowego. W kuźnicach odlewano kule artyleryj- 
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sicie i muszkietowe oraz działa śplżowe i żelazne. W Gdańsku 

działały natomiast ludwlsarnie braoi Gerta i Rudolfa Benningów 

oraz Ludwika Wlohtendala.

Przemysł zbrojeniowy rozwinął się również w okręgu 

częstochowskim, jednak na znacznie mniejszą skalę. Brakowało 

bowiem odpowiedniej ilości drewna opałowego. Największą trud

ność sprawiała Jednak produkcja ręcznej broni palnej, a zwłasz

cza muszkietów, gdyż nie opanowano kunsztu sporządzania rur. 

Broń tę musiano więo Importować z zagranicy, najczęściej z 

Holandii.
Oprócz manufaktur królewskich działały w kraju magnackie 

zakłady zbrojeniowe, dostarczające dla wojska znaczną ilość 

dział i kul.
Dużą liczbę dział odlewano w Wiśniczu /dobra Lubomirskich/ 

w ludwisarni prowadzonej przez Eliasza Flleokera. Również het

man Stanisław Koniecpolski szczycił się posiadaniem 18 kuźnio 

żelaznych w swoioh dobrach na Ukrainie.

W sumie jednak produkcja polskiego przemysłu zbrojenio

wego była niewystarczająca i daleko odbiegała od potrzeb wojny. 

Dział i kul nie starczało dla wojsk lądowych, nie mówiąc już 

o flocie, która wciąż pozostawała na drugim planie.

W tej sytuacji okręty królewskie były na ogół nie dozbro

jone. Zdarzało się nawet, iż na skutek blokady okręty były 

unieruchamiane, a wówczas wymontowywano z nich uzbrojenie arty

leryjskie, wzmacniając nim umocnienia fortyfikacyjne twierdz 

nadmorskich.

Poza działami, ważną sprawą było dostarczanie na okręty 

odpowiedniej ilości proohu oraz poolsków 1 granatów. Gdańssoza- 
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nie na ogól dość systematycznie zaopatrywali królewskie okręty 

w żądaną ilość prochu, ohooiaż nie obyło się bez zakłóceń, 

które w wypadku działań wojennych, jak na przykład w bitwie 

okrętów polskich ze szwedzką artylerią na Wiśle w 1628 r., 

istotnie rzutowały na gotowość okrętów polskich do boju.

Ważnym elementem wyposażenia okrętowego, a zwłaszcza 

artyleryjskiego były formy do odlewania pocisków oraz oałe 

oporządzenie działa w postaci wycioru, latarni i łyżki pro

chowej .

Do wyposażenia okrętowego należały także hakownioe, 

garłaoze, muszkiety oraz halabardy i piki, które znajdowały 

się na każdym z okrętów, niezależnie od osobistego uzbrojenia 

zaokrętowanych żołnierzy piechoty morskiej.

Na konieo, wspomnieć należy o banderach i innych znakach 

okrętów, które produkowano na zamówienie królewskie w war

sztatach tkackich Warszawy, Gdańska 1 innych miast Rzeczy

pospolitej.

Każdy okręt miał zapasowy komplet bander i proporców, na 

ogół dwóch rozmiarów - większego i mniejszego. Poza tym do 

wyposażenia okrętu należał szereg drobniejszych przedmiotów 

nabywanych u kupców gdańskich.

x x x

Warunki tworzenia floty wojennej w Polsce na początku 

XVII wieku były więc złożone. Z jednej strony obfitość budulca 

okrętowego oraz znaozne możliwości bazowania i produkoji w 

stoczniach Gdańska, Elbląga i częściowo Puoka, a z drugiej 

strony szereg trudności natury finansowej, ekonomicznej i 
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wewnętrzno-polityoznej w postaol samolubnej polityki gdańskiego 

patrycjatu i opozyoji ozęśoi szlachty oraz magnaterli wobeo 

króla, która w sposób zdeoydoWany rzutowała na powolne tempo 

rozwoju polskiej floty wojennej.



Dr Czesław Ciesielski

Z DZIEJÓW POLSKIEGO SZKOLNICTWA WOJENNOMORSKIEGO '

W LATACH 1919 - 1939

Dzień 28 listopada 1918 r. przyniósł, w formie dekretu. 

Naczelnika Państwa, znaną decyzję o utworzeniu Marynarki Polskiej, 

Należy wnosić, że tylko dziwnym zbiegiem okoliczności ów dekret 

ukazał slęwrooznloę zwycięskiej bitwy morskiej pod Oliwą, 

stoczonej przez niedoświadczoną wówczas polską flotę z armadą 

szwedzką. Zapewne w końcu 1918 r. tej, przypadkowej raczej, 

zbieżności tych dwu wydarzeń w morskich dziejach Polski nie 

kojarzono z sobą. Trudno też było przewidzieć, jaki obrót weźmie 

praktyczna realizacja wymienionego dekretu, tym bardziej, że 

państwo polskie dopiero rozpoczynało swój niepodległy byt. Jest 

w każdym razie pewne, że dekret ten ukazał się w przededniu 

ostrych przetargów o terytorialny kształt Polski i o jej morskie 

granice.

W tej sytuacji, powołanie do żyoia marynarki wojennej, 

zanim ostatecznie zdecydowana została sprawa dostępu Polski do 

morza, miało stanowić poważny argument polityczny na arenie 

międzynarodowej na rzeoz przyznania Polsoe bezpośredniego 

dostępu do morza.

Pomijając analizę intencji twórcy dekretu 1 inter

pretację treści tego lakonicznego dokumentu, za istotniejszy 

należy uznać fakt, że w ówczesnych warunkach stał się on za

czątkiem czynu morskiego - budowy Polskiej Marynarki Wojennej. 
/

Mimo że warunki te z wielu względów były niekorzystne, jednak 

nowo powołane władze Marynarki Wojennej od pierwszych ohwil 

skoncentrowały wysiłek organizacyjny na staraniach wokół budowy
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floty morskiej, oo było nierozerwalnie związane z podejmowaniem 

pewnych niezbędnych decyzji kadrowych.

Już w 1919 r. Departament Spraw Morskich, mająo na widoku 

rychłe objęcie straży nad polskim brzegiem morskim, skupił swoją 

uwagę na sprawie fachowego przygotowania personelu dla przyszłych 

jednostek bojowych. Sytuacja wyjściowa była o tyle korzystna, 

że tworzona marynarka wojenna posiadała znaczną liczbę oficerów 

1 podoficerów o pewnej wiedzy, a nieraz dużym doświadczeniu 

wojennomorskim. Jednakże, służąc przez szereg lat w byłych 

flotaoh wojennych państw zaborczych, kadra ta reprezentowała 

różnorodne wyszkolenie 1 wychowanie, a niejednokrotnie jej znaoz- 

na częśó miała dłuższą przerwę w służbie, spowodowaną wypadkami 

wojennymi.

Niejednolitość składu osobowego kadry stanowiła jeden z 

czynników utrudniających prawidłowy rozwój marynarki wojennej, 

zwłaszcza w początkowym okresie jej rozwoju. Palącą koniecznością 

stało się ujednolicenie wyszkolenia i wychowania oficerów, pod

oficerów i marynarzy oraz zapewnienie ciągłości w uzupełnianiu 

kadr. Należało zatem przystąpić do organizacji szkolnictwa wojen- 

nomorskiego. W ówczesnych warunkach wymagało to dużego wysiłku 

i pokonania szeregu trudności, bowiem wszystko trzeba było za

czynać zupełnie od punktu zerowego. Brakowało własnych tradycji, 

niezbędnego doświadczenia 1 koniecznego sprzętu.

W pierwszej kolejności Departament Spraw Morskich przy-
4 

stąpił do organizacji szkół i kursów dla szeregowych marynarki. 

Z czasem wyszkolenie to podzielone zostało na podstawowe i spec

jalistyczne. V omawianym okresie jednostkami wyszkolenia indywi-

1Terminem tym do 1933 r. określano marynarzy 1 podoficerów.
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ualnego marynarzy i podoficerów w różnych działach i speojal- 

lośolaoh były: Kadra Marynarki Wojennej /później Kadra Floty/, 

zkoła Specjalistów Morskich, Dywizjon Szkolny, a od połowy 

.at trzydziestych Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty oraz 

Inne kursy stałe lub doraźne. Kontynuacją tej części wyszkolenia 

>yła służba na okrętach w odpowiednich działach i specjalnościach,

I. Kadra Marynarki Wojennej.

Pierwszym etapem służby w marynarce wojennej było wyszko

lenie unitarne odbywane w Kadrze Marynarki Wojennej. Do służby 

r tym rodzaju sił zbrojnych przyjmowano w pierwszej kolejności 

ochotników, a niedobory uzupełniano poborowymi. Podstawowym 

narunklem przyjęcia do służby ochotniczej był wiek 18-20 lat, 

dobra znajomość czytania, pisania i rachunków w zakresie oo naj

mniej dwóch klas szkoły powszechnej, odpowiednia zdolność fizycz

na; obok tego pożądana była znajomość rzemiosła. Wśród ochot

ników chętnie widziano rzemieślników w działach: ślusarzy, me

chaników, monterów, motorzystów, elektrotechników, szoferów, a 

także rybaków i flisaków, zżytych z pracą na wodzie. Dopiero w 

dalszej kolejności przyjmowani byli uoznlowie-praktykanoi, pra

cownicy umysłowi, handlowi 1 robotnicy. Ochotnicy odbywali służbę 

w marynarce przez trzy lata, z tego dwa przypadały na służbę 

obowiązkową, a rok na służbę nadterminową, do odbycia której 
2 

każdy muslał składać zobowiązanie pisemne.

Procent ochotników przyjmowanych do służby w marynarce 

wojennej w poszczególnych latach był różny. Na przykład w 1928 r.

2Marynarka Wojenna przyjmuje do służby ochotników, "Morze 1927, 
nr 6, s.24.
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wynosił on około 55 f> spośród 649 wcielonych, a w 1938 r. - 35 1> 

spośród 1 133 przyjętych.-'

Przegląd i przyjmowanie ochotników i poborowych odbywało 

się w Kadrze Mar. Woj.,gdzie działała komisja kwalifikacyjna 

przyjęó i zwolnień szeregowych marynarki. Pracowała ona na pod

stawie dyrektyw otrzymywanych z Kierownictwa Marynarki Wojennej, 

które określały limity i sposób przyjmowania. W skład tej komisji 

wchodzili: dowódca Kadry - przewodniczący, komendant Szkoły Spec

jalistów Morskich, lekarz Kadry i szef kancelarii ewidencyjnej 

Kadry - członkowie. Jej zadaniem było opiniowanie podań ochot

ników napływających z Rejonowych Komend Uzupełnień, przegląd 

kandydatów i ewentualny egzamin.

Po ostatecznym zakwalifikowaniu przez komisję, ochotnik lub 

rekrut był wcielany do odpowiednich kompanii w Kadrze i otrzy

mywał stopień marynarza. Każdorazowe wcielanie nowego rocznika 

odbywało się jesienią. Z tą chwilą rozpoczynało się trzymiesięcz

ne przeszkolenie wojskowe /rekruckie/, odbywane w Kadrze Mary

narki Wojennej.

Kadra Marynarki Wojennej powołana została do życia na 

początku lutego 1920 r.; zlokalizowano ją w Toruniu. Tu także 

przeniosła swoją bazę flotylla wiślana. Poprzednikiem Kadry Mar. 

Woj. był Oddział Zapasowy Marynarzy, zorganizowany w 1919 r. w 

Porole Wojennym Modlin, który wkrótce po powstaniu nowej jednost- 
5 ki został do niej wcielony. > Kadrze utworzono trzy kompanie:

^Rozkazy Dowódcy Kadry Mar.Woj., 1928, nr 244, w: Zespół Kier* 
Mar.Woj., t.3114. Centralne Archiwum Wojskowe /CAW/; Plan kursów 
na rok 1938/39, zatwierdzony przez szefa Kier.Mar.Woj. 29.IX* 
1938 r., tamże, t. 3318.

^Rozkaz Dzienny Kier.Mar.Woj., 1922, nr 30,w: Kolekcja rozkazów 
Kier.Mar.Woj.," t.1. CAW.

5J.Kłossowski: Wspomnienia z Marynarki Wojen nej. Warszawa 1970, 
8. 91-92.
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kompanię pierwszą stanowili ochotnicy, kompanię drugą - tylko 

byli marynarze z flot zaborczych i kompanię trzecią - byli żoł

nierze oddziałów polskich i państw zaborczych, nie służący w 
marynarkach wojennych.8

W parę miesięcy później normalny tok pracy Kadry został 

zahamowany. Wskutek sytuacji wojennej, rozporządzeniem DSM z 

20 VII 1920 r., Kadra Mar.Woj. podporządkowana została dowództwu 

Pułku Morskiego, stanowiąc rezerwę jego uzupełnienia.

Po zakończeniu wojny i przejściu Marynarki Wojennej na 

zasady organizacji pokojowej, wysiłek szkoleniowy musiano podjąć 

ponownie. Zwiększone zadania szkoleniowe spowodowały z czasem 

zmiany w wewnętrznej organizacji Kadry Mar.Woj. Podstawową jed

nostką szkoleniową stała się kompania szkolna /ćwiczebna/ z 

kursem instruktorskim, która w okresie szkolenia rekrutów mogła 

być rozwijana w batalion ćwiczebny.

Jeslenią 1921 r. Kadra Mar.Woj. przeniesiona została z 

Torunia do Świeoia i organizacyjnie podporządkowana bezpośred- 

nio Kierownictwu Mar.Woj. , stając się formacją macierzystą dla 

wszystkich podofioerów i szeregowych floty i flotylli rzecznej. 

W Swieoiu dowództwo Kadry otrzymało do swej dyspozycji obszerne 

koszary poniemieckie, położone w niewielkiej odległości od miasta, 

z wygodnym terenem i dużym plaoem do ówiozeń. W połowie 1931 r. 

przeprowadzono kolejną reorganizację Kadry, tworząc z niej dwie 

oddzielne jednostki szkoleniowe - Kadrę Szeregowych Floty, którą 

włączono w skład formacji floty i podporządkowano bezpośrednio

^Rozkaz Kadry Mar.Woj., 1920, nr 1, w: Zesp.Kier.Mar.Woj., 
Kadra Floty, t.1. CAW.

7Rozkaz DSM, 1921, nr 131, w: Zesp. Kier.Mar.Woj., t.7/uzup./.
Ga w.
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komendantowi Portu Wojennego Gdynia, oraz Kadrę Szeregowych 
O

Flotylli. Tę ostatnią organizacyjnie podporządkowano flotylli 

pińskiej. Spełniała ona następujące zadania: wyszkolenie re

krutów, jako kompania rekrutów Szkoły Specjalistów Rzeoznyoh 

/od 15 X - 15 I/; wyszkolenie specjalistów, jako kompania młod

szego kursu tejże szkoły /od 15 I - 15 IV/; wyszkolenie pod

oficerskie, jako pluton podoficerski Szkoły Specjalistów Rzeoz

nyoh w specjalności strzeleckiej /od 1 XI - 15 IV/ oraz oddzia

łu portowego i wyszkolenie rezerwistów, jako kompania desanto- 
o 

wa flotylli w okresie letnim. Kadra Szeregowych Floty ^ponie

siona została w końou października 1932 r. ze Świeoia do nowo 

wybudowanych koszar marynarki wojennej w Gdyni-Oksywiu. Dotych

czasowe koszary w Swieoiu przekazano do dyspozycji Dowództwa 

Okręgu Korpusu nr VIII. W 1935 r. Kadra Szeregowych Floty zosta

ła ponownie zreorganizowana, przyjmując nazwę Kadry Floty.

Zadaniem Kadry Floty, podobnie jak uprzednio Kadry Sze

regowych Floty, było: wcielanie do służby czynnej ochotników 

i poborowych oraz podoficerów 1 szeregowych rezerwy, wyszkole

nie rekruckie poborowych, prowadzenie kursów marynarzy i pod

oficerskich specjalności strzeleckiej, załatwianie wszystkich 

formalności związanych ze zwolnieniem do rezerwy podoficerów i 

marynarzy, prowadzenie ewidencji podoficerów i szeregowców 

marynarki służby czynnej i rezerwy, przydzielonych do oddziałów 

floty, prowadzenie ewidenoji specjalistów morskich i lądowych, 

administracja stanem osobowym podoficerów i szeregowców floty,

O

Dziennik Zarządzeń Kier.Mar.Woj., 1931, nr 10. Arohlwum 
Marynarki Wojennej /AMW/, t.6/13. 

n 
" Tamże.
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znajdujących się w stanie przejściowym Kadry Floty w kompanii 
t 

uzupełnień, przygotowywanie materiałów potrzebnych do mianowa

nia podoficerów nadterminowych i zawodowych oraz nadawanie spec
jalności, szkolenie wartowników cywilnych 1 inne.^°

Stosunkowo szerokim zadaniom odpowiadała struktura orga

nizacyjna Kadry Floty. Zasadniczymi jej członami były: dowództwo, 

kwatermistrzostwo, kancelaria ewidencji personalnej, izba cho

rych, kompanie: obsługi portowej, uzupełnień, szkolna, strzelec
ka 1 oddział wartowników oywllryoh.11

W skład dowództwa wchodził dowódca Kadry Floty i jego 

drużyna składająca się z adiutanta! kancelarii.

W kwatermistrzostwie, obok kwatermistrza, znajdowali się 

oficerowie: mobilizaoyjno-materiałowy, żywnościowy i płatnik, 

a także administracja koszar i tabor.

Izba chorych pod kierownictwem lekarza naczelnego obsłu

giwała, obok własnej jednostki, Morski Dywizjon Artylerii Przeciw

lotniczej, wszystkie jednostki lądowe na Oksywiu i jednostki 

pływające Portu Wojennego Gdynia.

Kancelaria ewidencji personalnej prowadziła ewidencję pod

oficerów i szeregowych oddziałów floty i oddziałów uzupełnianych 

przez nią oraz pracowników cywilnych, zatrudnionych w jej Insty

tucjach.

Kompania uzupełnień posiadała w swoim składzie podofice

rów i szeregowców marynarki różnych specjalności, chwilowo po

zostających bez przydziału na jednostkach pływających, oraz do

konywała uzupełnień składów osobowych jednostek specjalistami.

10 Dziennik Zarządzeń Tajny, 1935, nr 8, w: Kolekcja rozkazów 
Kier. Mar.Woj., t.42. CAW.

Tamże.
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Zadaniem kompanii szkolnej było szkolenie specjalistów i 

instruktorów oraz rekrutów i rezerwistów w zakresie specjalności 

strzeleckiej. Na okres szkolenia rekrutów kompania szkolna mogła 

byó rozwinięta w kilka kompanii rekruckich, tworząc batalion 

szkolny.

Instruktorami w Kadrze byli podoficerowie z piechoty, 

dobrze znający musztrę 1 zasady szkolenia strzeleckiego. Nie

rzadko jednak przyzwyczajali oni rekrutów w sposób brutalny i 

poniżający do dyscypliny 1 drylu wojskowego.

Dowódcami plutonów w kompaniach rekruckich byli nowo 

mianowani podporucznicy marynarki, odbywający w Kadrze pierwszą 

ozęśó kursu aplikacyjnego dla podporuczników. To pierwsze bez

pośrednie zetknięcie się młodych oficerów z problemami wychowa

nia i wyszkolenia było dobrą praktyką życiową, pozwalało poznaó 

ludzi, z którymi później spotykali się na okrętach.

Po zakończeniu wyszkolenia w Kadrze i złożeniu przysięgi, 

marynarze zostawali zaokrętowani na jednostki floty oelem zdo

bycia zaprawy morskiej oraz ogólnego zapoznania się ze służbą 

na okręcie. Na zakończenie należy stwierdzić, że istnieje na 

ogół zgodny pogląd, iż wyszkolenie rekruckie i strzeleckie w 

Kadrze, mimo braków, stało na dobrym poziomie.

2. Szkoła Specjalistów Morskich.

Po odbyciu wstępnego zaokrętowania, kierowano marynarzy do 

Szkoły Specjalistów Morskich na młodsze kursy specjalistyczne. 

Przy podziale tym brano pod uwagę ich uprzednie kwalifikacje 

zawodowe oraz zapotrzebowanie Jednostek pływających na odpowied

nich specjalistów. Kierowano się przy tym zasadą, że marynarzy 
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s obowiązkowego wcielenia przeznaczano przeważnie do służby w 

oddziałach lądowych floty, natomiast ochotników - do służby 

na okrętach.

Szkolenie specjalistów marynarki zapoczątkowane zostało 

w drugiej połowie 1919 r. Wiązało się to z planowanym objęciem 

wybi . ża morskiego i toczącymi się pertraktacjami, dotyczącymi 

otrzymania pierwszych okrętów wojennych. Należało zatem roz

począć przygotowanie załóg w różnych specjalnościach. W związku 

z tym, szef DSM rozkazem z 9 VII 1919 r. poleoił komendantowi 

Portu Wojennego w Modlinie "natychmiast przystąpić do pilnej 
12 organizacji Szkoły Marynarzy".

Szkołę zlokalizowano w Kazuńiu, w forcie znajdującym się 

na lewym brzegu Wisły. Z dniem 18 sierpnia komendantem Szkoły 

Marynarzy wyznaczony został por. mar. I. Antoniewicz, a kierow

nikami wydziałów pordoznioy: inż. A. Czesnowioki, J. Boreyko i 

G. Nlezabltowskl. Jednocześnie na pierwszych wykładowców skie

rowano oficerów z odpowiednimi kwalifikacjami: por. inż. K. 

Siemaszko i por. W. Hawro. Z początkiem września w charakterze 

wykładowcy przybył por. K. Bakusa-Suszozewski, a w końcu grud- 
13 nia mjr inż. H. Piotrowski 1 por. inż. Z. Sladkowskl.

Pierwszy kurs specjalistów morskich rozpoczął się we 

wrześniu i trwał trzy miesiące. Obejmował on specjalności: moto* 

rzystów, maszynistów, elektrotechników, artylerzystów, sterni- 
1 4 ków, sygnalistów i palaczy.

12 Rozkaz DSM, 1919, nr 35, w: Zesp. Kier.Mar.Woj. CAW.

13 Przyczynek do rozkazu DSM z 18 VIII 1919 r.; Rozkaz DSM, 1919 
nr 44; Przyozynek do rozkazu DSM z 23 XII 1919 r. Tamże, 
t.1 /uzup./.

14 Rozkaz szefa DSM, 1919, nr 35, w: Zesp. Kler.Mar .Woj. CAW.
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W drugiej połowie grudnia zorganizowano następne dwa kursy 

specjalistów - niższy i wyższy.

Niższy kurs, z wydziałami pokładowym 1 technicznym w 

specjalnościach pokładowych, motorzystów, sterników, sygnalistów 

i sekretarzy, liczący łącznie 296 kursantów, został zorganizowa

ny przez Batalion Morski. Kierownictwo kursu objął dowódca 

Baonu, mjr mar. J. Łątkiewioz, pod ogólnym nadzorem Sekcji
1 5Personalno-Szkolnej DSM. Wykładowcami 1 instruktorami kursu 

byli oficerowie skierowani przez Szkołę Marynarzy, a częściowo 

wyznaczeni przez dowódcę Baonu spośród jego kadry. Kursem tym 

objęto marynarzy wcielonych do służby w marynarce jesienią 1919 r 

Organizatorem wyższego kursu specjalistów, trwającego 

trzy miesiące, była Szkoła Marynarzy. Kurs liczył 75 uczestni

ków, którzy szkoleni byli w następujących specjalnościach: po

kładowych, sterników, sygnalistów, motorzystów, maszynistów, 

elektrotechników i prowiantowych. Słuchaczami tego kursu byli 

marynarze, którzy ukończyli pierwszy niższy kurs specjalistów. 

Część praktyczną kursu przechodzili oni we flotylli wiślanej 

oraz w Warsztatach Portowych w Modlinie.

Sekoja Personalno-Szkolna DSM, "mając na względzie nad

zwyczajną operacyjną wagę obecnych kursów specjalistów", miała 

dołożyć "wszelkich starań, aby te kursy były zaopatrzone we
17wszystko, co dowódcom potrzebne jest do nauki...*. Warunki 

szkoleniowe były jednak nadzwyczaj trudne. Jeden z ówczesnych 

wykładowców Szkoły Marynarzy, M. Iwański, tak je charakteryzuje:

13 Przyczynek do rozkazu DSM z 5 XI 1919 r.; Rozkaz DSM, 1919, 
nr 80. Tamże.

18 Rozkaz DSM, 1919, nr 80. Tamże.
17 Tamże.
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"Pomocy naukowej nie mieliśmy żadnej, trzeba było tworzyć wszystko 

od nowa. Podręczników nie było żadnych, a programy nauki trzeba 

było dopiero ustalać i opracowywać. Uczniowie materiał surowy..., 

oprócz tego nie widzieli morza, ani okrętów. Teren szkoły to 
odludzie, do wsi daleko, sklepów żadnych..."!8

Wobec pogarszającej się sytuacji militarnej Polski, Szkoła 

Marynarzy przerwała z dniem 10 VII 1920 r. bez mała roczną 

działalność szkoleniową. Marynarzy włączono do Pułku Morskiego 

1 wysłano na front. Szkolenie specjalistów wznowione zostało 

dopiero jeslenlą 1921 r. W październiku tego roku Szkoła Mary

narzy, przemianowana wkrótce na Szkołę Specjalistów Morskich, 

reaktywowała swoją działalność, lokując się w Swieoiu nad Wisłą 

na terenie Kadry Marynarki Wojennej, w osobno przydzielanych 

pomieszczeniach. Jej komendantem mianowany został kmdr ppor. 

K. Korytowski, a na instruktorów przydzielono pi szkolonych 

w marynarce brytyjskiej poruczników marynarki: R. Gintowta- 

Dziewałtowskiego, W. Hawro, S. Pieńkowskiego, R. Stankiewicza 
1Q 1 L. Zlembioklego. ’

Pierwszy kurs specjalistów zakończony 30 IV 1922 r., 

ukończyło 120 marynarzy. Jednak wobeo zupełnego braku pomocy 

naukowych, środków nauczania i odpowiednio .rwalifikowanej kadry 

wykładowców, kurs ten miał raczej charakter przygotowawczy. 

Jego absolwentom nie przyznano uprawnień normalnej szkoły spec

jalistów. Oceniając rezultaty tego kursu stwierdzono, że ‘'ucz

niowie pierwszego kursu tej szkoły podnieśli poziom swej wiedzy

M.Iwański: Poozątki szkolnictwa zawodowego w Polskiej Mary
narce Wojennej ód 1920 r. do 1946 r. Relacja, w: Wydział 
Historyczny Marynarki Wojennej /WH MW/. 19 

19 Rozkaz DSM, 1921, nr 150, w: Zesp. Kier.Mar.Woj., t.7/uzup./. 
CAW.
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ogólnej i otrzymali pojęcie o broni morskiej, nie uzyskując 
O A 

jednakże prawa do mianowania specjalistami". Absolwenci kursu, 

oelem nabycia możliwej w ówczesnych warunkach praktyki, otrzy

mali przydziały na okręty flotylli wiślanej i pińskiej.

W dniu 1 X 1922 r. rozpoczął się normalny kurs specja

listów, w składzie dwóch wydziałów: pokładowego i technicznego, 
21 z dwoma kursami na każdym - marynarzy i podoficerów. Dział 

pokładowy posiadał klasy: pokładowych, minerów, sygnalistów, 

sterników, artylerzystów, pisarzy i gospodarzy, a dział tech

niczny - maszynistów, motorzystów i elektrotechników.

Warunki szkolenia również na tym kursie były niezmiernie 

trudne. Szczególne przeszkody wystąpiły w zakresie szkolenia 

elektrotechników, spowodowane niemożliwością przydziału odpowied

niego wykładowcy oraz brakiem sprzętu niezbędnego dla celowego 

prowadzenia zajęć praktycznych. W związku z tym powstała ko

nieczność przeniesienia klasy elektrotechników w roku 1922/23 
22 do Portu Wojennego w Modlinie.

Kursy marynarzy specjalistów i podoficerskie zakończone 

zostały 15 IV 1923 r. Mimo szeregu trudności, zamierzone cele 

osiągnięto. Egzaminy końcowe wykazały dobry poziom wiedzy kur

santów, za co komendant szkoły otrzymał pochwałę Kierownictwa 

Mar.Woj. Po odbyciu przewidzianej praktyki, marynarzom nadawana 

była specjalność. Przyjęto przy tym również zasadę, że wszyscy 

absolwenci kursu marynarzy specjalistów i podoficerów bezwzględ

nie musieli otrzymywać przydziały służbowe w specjalności, którą 

OA 
Rozkaz Dzienny Kier.Mar.Woj., 1922, nr 68, w: Kolekcja roz
kazów Kier.Mar.Woj., t.1. CAW. 

21 Tamże. 
2? Rozkaz Dzienny Kier.Mar.Woj., 1923, nr 10, w : Kolekcja roz

kazów Kier.Mar.Woj., t.2. CAW.
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posiadali lub do której kandydowali.23

Poza normalnymi kursami specjalistów, w SSM zaczęto rów

nież organizować w okresie letnim skrócone /trzymiesięczne/ 

kursy specjalistów. Pierwszy taki kurs rozpoczął się 1 VII 1923 r. 

Posiadał on następujące klasy: pokładowych, sterników, sygna

listów, broni podwodnych /torpedystów/, artylerzystów, maszy

nistów, motorzystów, palaczy, elektrotechników, pisarzy i gos

podarczych. Kandydaci przyjmowani na kurs, musieli posiadać co 

najmniej jeden rok czynnej służby w marynarce, świadectwa ukoń

czenia kursu otrzymało 187 marynarzy. Wyniki kursu były z pew

nością dobre, skoro udzielono znowu pochwał kmdr.ppor.K. Kory- 

towskiemu, kierownikom wydziałów: pokładowego - kmdr.ppor. 

M. Bereśniewiczowi i technicznego - kmdr. ppor. H.Piotrowskiemu 
24 oraz wykładowcom.

Stopniowo SSM przybierała charakter normalnej szkoły 

kształcącej morskich specjalistów okrętowych, a kolejne kursy 

otwierane były regularnie. Organizację szkoły regulował tym

czasowy statut SSM, opracowany przez komendanta kmdr. ppor. 
K. Korytowakiego, określający jej oellzasady podległości.23 

Zasadniczym celem szkoły było przygotowanie do służby wojenno- 

morskiej specjalistów morskich 1 podoficerów marynarki na kursach 

teoretycznych, popartych fachowymi wiadomościami praktycznymi, 

a ponadto podniesienie ogólnego poziomu umysłowego i wychowanie 
26 

na karnych żołnierzy 1 dobrych obywateli.

23 Rozkaz Dzienny Kier.Mar.Woj., 1923, nr 46 i 61. Tamże.
24 Rozkazy Dzienne Kler.Mar.Woj., 1923, nr 82, 138, 154. Tamże. 
25 Tymczasowy statut Szkoły Specjalistów Morskich, w: Zesp.

Kier. Mar.Woj.t t.206. CAW. 28
28 Tamże.
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SSM podlegała bezpośrednio kierownictwu Marynarki Wojen

nej. Stojący na jej czele komendant mianowany był praez ministra 

Spraw Wojskowych na wniosek szefa Kierownictwa Mar .Woj, jja nim 

spoczywała odpowiedzialność za całokształt życia i P”--.?.y szkoły 

a przede wszystkim za odpowiedni poziom fachowego wyszkolenia 

specjalistów, za ich karność, wykonanie programu oraz Sa gospo

darkę i administrację szkoły.

Szkoła posiadała dwa wydziały - pokładowy i techniczny. 

Każdy z nich miał dwa kursy - specjalistów i podoficerów. Wy

działy dzieliły się na klasy specjalizujące. Na czele wydziałów 

stali ioh kierownicy, mianowani przez szefa Kierownictwa Mar. 

Woj.na wniosek komendanta. Kierownikiem wydziału pokładowego 

musiał być oficer korpusu morskiego, a wydziału technicznego 

- oficer korpusu technicznego. Kierownicy wydziałów kierowali 

zajęciami teoretycznymi i praktycznymi, odpowiedzialni byli za 

realizację programów oraz za poziom i metodę wykładów. Poza tym 

kierownik wydziału pokładowego był jednocześnie zastępcą komen

danta i dowódcą oddziału szkolnego, natomiast kierownikowi wy

działu technicznego podlegały warsztaty szkolne, kreślarnia i 

biblioteka. Organem doradczym koraendatna była rada pedagogicz

na jktórą tworzyli kierownicy wydziałów i wykładowcy.

Na kurs specjalistów SSM przyjmowani byli marynarze 

/ochotnicy/ po przeszkoleniu rekruckim oraz po co najmniej trzy

miesięcznym faktycznym zaokrętowaniu, natomiast na kurs pod

oficerski - marynarze /ochotnicy/, którzy ukoriczyli kurs spe - 

cjalistów, byli faktycznie zaokrętowani przez dziesięć miesięcy,

27 Tamże
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b tego pięć miesięcy jako specjaliści, oraz posiadali odpowied

nie kwalifikacje do danej specjalności. Ponadto w pierwszych 

latach musieli oni składać pisemne zobowiązanie do służby w 

marynarce wojennej w podwójnym wymiarze czasu przebytego na 

kursie. Od 1926 r. ukończenie kursu podoficerskiego nie pooiąga- 
28 ło za sobą konieczności dodatkowego odsługiwania w marynarce. 

Ukończenie kursu podoficerskiego stanowiło niezbędny warunek do 

uzyskania stopnia podoficerskiego i mianowania podoficerem za

wodowym. Czas trwania kursu specjalistów wynosił w tym okresie 

cztery miesiące, a kursu podoficerskiego - siedem miesięcy. Poza 

normalnymi kursami specjalistów, w SSM uruchamiane były także 

kursy instruktorskie dla podoficerów /trwały trzy miesiące/ i 
29 kursy podoficerskie klasy pokładowych /trwały około roku/.

Od 1926 r. zadania SSM znacznie wzrosły. Wiązało się to 

z realizacją budowy nowyoh jednostek, co pociągnęło za sobą 

zmianę etatu szeregowych marynarki we wszystkich specjalnościach, 

zarówno specjalistów, jak 1 podoficerów. Etat ten w nowej orga- 
30 nizaoji przedstawia tabela.

sataKstaiai
Lp. Specjalność

=xr:
Podoficerowie Marynarze

3S3eaSS33XXB=aSS33MU 1
Razem

1 2 3 4 5
1. Sternicy 87 56 143

————Ł
2. Sygnaliści 58 152 210

3.
"----------- --------- _
Artylerzyśoi 112 99 211

4. Minerzy 41 23 64

5. Torpedyśoi 73 —
22

—
95 i——_ —__ _

Dziennik Zarządzeń Kier.Mar.Woj., 1926, nr 11, w: Kolekcja 
rozkazów Kier.Mar.Woj., t.9- CAW.
Rozkaz Dzienny Kier.Mar.Woj., 1924, nr 59. Tamże, t.3.
Etat stanowisk szeregowych nowej organizacji z podziałem na 
specjalności, w : Zesp. Kier.Mar.Woj., t.199. CAW.
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Z tabeli wynika, że nowa organizacja przewidywała prawie 

56 % etatów dla podoficerów. Oznaczało to w praktyce dążenie do 

przeciwdziałania płynności kadr specjalistów i do stworzenia 

stałej kadry podoficerskiej, pełniącej służbę zawodową i nadter

minową.

Kurs podoficerski SSM przygotowywał ponad 75 $ specja

listów dla floty. Na pi*zykład w roku szkolnym 1926/27 rozdziel

nik dla rozpoczynającego się w dniu 2 XI 1926 r. kursu podofi-
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cerskiego ustalał niżej podany podział miejsc według nastę- 
31pująoyoh klas:

: as =r aa=ax aa as as = =s . -.r s

Flotylla
ar ss = as as as ss as ss snss ss= 

RazemLp. Specjalność Flota

1. Sygnaliści 30 10 40 j
purM-------------------- . —4

2........ Art\( Lerzyśoi 12 5 17

3. Torpedyści 13 2 ,__2___ i
4. Maszyniści 34 __ ____ 6

L _ _ ___
40 I

' 5. Motorzyści 5 15 20 |

6. Elektrotechnicy
-- - - . L Z- -L J 10 |

_____ »
7.L_ Administracyj ni 

L___ ______ _________
10 4_ __________ j 14i___ ____ ______ :

8. Radiotelegrafiści 10 __z ... 15 I
■ aBStsr

Teleteohnicy
-

3 5 1 0

Razem:
?xsas83 asassss sss sss a==r ar ars

127 
:asaxsss5SsaBSx&sr;

54
p ss as = =s ss = as as se ssaa s

181 i
ras asassasrsssGSusas assssd

Ponadto dla innyoh jednostek marynarki na kursie tym 

przygotowywano 12 specjalistów ,/7 administracyjnych i 5 w in

nych specjalnościach/.

Dalszym krokiem w kierunku unormowania warunków służby 

kadry podoficerskiej było określenie c»nzusu praktycznego dla 

kandydatów na podoficerów. Czas trwania tego cenzusu dla mary

narzy, po egzaminie teoretycznym i praktycznym z zakresu kursu 

podoficerskiego wynosił, w zależności od specjalności, od trzech 

do pięciu miesięcy. Po odbyciu ustalonego cenzusu absolwentom 

kursu podoficerskiego, rozkazem dziennym szefa Kierownictwa 
32 Mar.Woj., nadawana była właściwa specjalność.

3^ Dziennik Zarządzeń Kier.Mar.Woj., 1926, nr 11.CAW 
32 Tamże, 1927, nr 7 i 12.
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Szkoła Specjalistów Morskich nie objęła początkowo 

wszystkich niezbędnych specjalności, co wynikało głównie z 

braku odpowiednich warunków szkoleniowych. Odnosiło się to 

przede wszystkim do specjalności radiotechników, radiomecha

ników, nurków i mierników. Kursy w tych specjalnościach orga

nizowane były stopniowo przy innych jednostkach. W 1921 r. szef 

DSM zarządził utworzenie przy Stałej Stacji Radiotelegraficznej 

w Toruniu sześciomiesięcznego kursu radiotelegrafistów i ra

diomechaników morskich. Jego organizacja nastąpiła pod ogólnym 

nadzorem Referatu Radiotelegraficznego DSM i w porozumieniu z 
33 Sekcją Personalno-Szkolną. Kierownictwo kursu zlecono do

wódcy Stacji Radiotelegraficznej kpt.mar. B. Sungurowowi. Kadrę 

wykładowców i instruktorów zabezpieczała flotylla wiślana.

Pierwszy kurs, na który zakwalifikowanych zostało 25 

marynarzy, wybranych przez specjalną komisję z Kadry Mar.Woj., 
rozpoczęto 1 KII 1921 r.’"4 Kursy te prowadzone odtąd w sposób 

ciągły, otrzymały nazwę Szkoły Radiotelegrafistów i Radiome

chaników Morskich. W szkole tej wykładano następujące przed

mioty: elektrotechnika teoretyczna i praktyczna, radiotelegra

fia teoretyczna i praktyczna, zasady radiokorespondenoji wewnę

trznej i międzynarodowej, odbiór słuchowy i nadawanie znaków 

Morse'a, silniki spalinowe /tylko dla radiomechaników/ i histo

rię literatury. Pieryjszy kurs ukończyło 20 marynarzy, w tym 15 

radiotelegrafistów i 5 radiomechaników. Drugi kurs rozpoczął się 33 34

33 Rozkaz Dzienny DSM, 1921, nr 141,w: Zesp.Kier.Mar.Woj. , 
t.7/uzup./. CAW.
Rozkaz Dzienny Kier.Mar.Woj., 1922, nr 97, w: Kolekacja roz
kazów Kier. Mar.Woj., t.1. CAW.

34 Rozkaz Dzienny DSM, 1921, nr 141, j.w.
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5 XI 1922 r., a na wykładowców wyznaczeni zostali: mjr B.Sun- 

gurow, ppor. mar. S. Bukowski, ppor. mar. W. Rutkowski, zaś 
35 na instruktorów - chor. F. Pukaćz i F. Maliszewski.

W celu umożliwienia Marynarce Wojennej rozwoju radiotele

grafii stosownie do jej potrzeb, Ministerstwo Spraw Wojskowych 

przekazało z początkiem 1922 r. Stałą Stacje, Radiotelegraficzną, 

pozostającą w dyspozycji wojsk łączności, do wyłącznej dyspo- 
36 

zyoji Kierownictwa Marynarki Wojennej. Organizacyjnie pod

porządkowana ona została dowództwu flotylli wiślanej, a w za

kresie fachówo-technicznym, organizacji wyszkolenia i planów 

pracy, bezpośrednio Kierownictwu Mar.Woj. Od tej obwili, istnie

jąca przy Radiostacji Szkoła Radiotelegrafistów i Radiomecha

ników Morskich podlegała ogólnym przepisom dotyczącym szkol

nictwa wojskowego. Po likwidacji w 1925 r. flotylli wiślanej, 

Stała Staoja Radiotelegraficzna w Toruniu uległa rozwiązaniu, 

a Szkoła Radiotelegrafistów i Radiomechaników Morskich prze

niesiona została na początku 1926 r. do Swieoia i włączona do 
37 SSM jako klasa radiotelegrafistów i radiomechaników.

Podobnie przedstawiała się sytuacja jeśli chodzi o szkole

nie nurków. Inicjatorem rozpoczęcia szkolenia w tej specjal

ności był doświadczony oficer marynarki, absolwent rocznego 

kursu Szkoły Nurków w Kronsztadzie, a następnie kierownik od

działu nurków na Morzu Czarnym, kmdr por. ińż. W. Żelechowski. 

Doskonale rozumiał on potrzebę posiadania kwalifikowanych kadr

33 Rozkaz Dzienny Kier. Mar.Woj., 1922, nr 98, 113, 161, j.w.
36 Rozkaz Dzienny Kier.Mar. Woj., 1922, nr 29, w: Kolekcja roz

kazów Kier. Mar.Woj., t.1. CAW.
37 Rozkaz Dzienny Kier. Mąr.Woj., 1926, nr 20. Tamże, t.6.
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w tym zakresie i już w końcu 1919 r. złożył odpowiedni wnio

sek szefowi DSM. Zorganizowanie kursu i prowadzenie szkolenia 

nurków zlecone zostało z początkiem 1921 r. autorowi pro- 

jektu.^ Miejscem organizacji Szkoły Nurków stał się Modlin.

Na początku wystąpiło wiele trudności. Kadry dydaktycz

nej w zakresie specjalności nurkowej właściwie nie było. Wśród 

podoficerów znalazł się tylko jeden zawodowy nurek, którym 

był sierżant I. Sieja. Służył on przez sześć lat jako nurek 

w byłej marynarce austro-węgierskiej, gdzie zdobył spore 

doświadczenie.

Drugim problemem było wyszukanie odpowiedniego sprzętu 

szkoleniowego i opracowanie właściwych instrukcji i przepisów. 

Odnalezione przypadkowo ubrania gumowe i bielizna wełniana 

były mocno zniszczone. Również wykorzystywane dwa poniemiec

kie aparaty nurkowe były sfatygowane. Część sprzętu nurko

wego zamówiono za granicą* Z Anglii sprowadzony został pierw

szy koaiplet wyposażenia nurkowego, a do ćwiczeń nurkowych 

Oddział Nurków otrzymał łódź'motorową, która, po przebudowie, 
39 otrzymała nazwę "Nurek".

ahotnikó- na nurków wśród marynarzy nie brakowało.

• •aa ta wymagała jednak bardzo starannej selekcji. Komisja 

lekarska kwalifikowała jedynie kandydatów odznaczających się 

wyjątkowym zdrowiem i odpornością psychiczną. Na pierwszy kurs 

zakwalifikowano 15 kandydatów, a ukończyło go 8 marynarzy. 

Drugi kurs zorganizowany wiosną 1922 r. ukończyło 4 marynarzy 
/spośród 7 przyjętych/, a trzeci w 1923 r. -6 marynarzy.^0 

łssi* m* -»*• -w
38 Rozkaz Dzienny DSM, 1921, nr 5,w: Zesp. Kier. Mar.Woj., 

t.7/uzup./. CAW.
Szkoła Nurków, "Tygodnik Ilustrowany", Warszawa 1923, nr 47, 
s. 755.

40 W.ZelechowskijRoczątki szkolenia nurków w naszej Marynarce, 
s. 5~7, 36-37. Relacja,w: Wydz.Hist.Mar.Woj.
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Program kursu podzielony został na część teoretyczną 

/trwała ok. 6 miesięcy - od listopada do końca kwietnia/ i 

część praktyczną /trwającą do koiioa sierpnia/. W części teo

retycznej zaznajamiano słuchaczy ze sprzętem, jego działaniem, 

z sygnałami oraz z zasadami i przepisami nurkowania. Kurs 

praktyczny marynarze odbywali początkowo w basenie portu modlińs

kiego, a następnie cały kurs przenosił się na wybrzeże morskie 

~ z reguły do Zatoki Puckiej, gdzie uczniowie zdawali prak

tyczny egzamin. W ćwiczeniach tych zwracano dużą uwagę na 

intensywność nurkowania i stopniowanie głębokości /osiągano 
głębokość 35 m/.4"*

Z dniem 15 X 1924 r. Szkoła Nurków wcielona została do SSM, 
stanowiąc odtąd jej integralną część jako klasa nurków.42

Szkolenie mierników /hydrografów/ również zapoczątkowane 

zostało poza SSM. W 1924 r. przy Biurze Hydrograficznym Mar. 

Woj. zorganizowano pierwszy kurs marynarzy-mierników, na który 

zakwalifikowano 8 osób. Trwał on pięć, miesięcy, z któryoh trzy 

miesiące przeznaczone były na zajęcia praktyczne. W roku na

stępnym zorganizowano kurs podoficerski /ośmiomiesięczny/, na 
który skierowano marynarzy po ukończeniu klasy sterników w SSM.43

Warunki lokalowe Szkoły Specjalistów Morskich w Świeoiu 

oraz oddalenie od bazy floty, nie sprzyjały właściwemu szkole

niu specjalistów. W Kierownictwie Marynarki Wojennej zastana

wiano się nad możliwością przeniesienia szkoły nad morze. Na

Zl1 Szkoła Nurków, op.oit., s.755»
42 Rozkaz Dzienny, 1924, nr 80, w: Kolekcja rozkazów Kier.Mar. 

Woj., t.3.CAW.'
43 Rozkaz Dzienny Kier. Mar.Woj., 1924, nr 16; 1925, nr 60. 

Tamże.
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wybrzeżu brakowało jednak jakichkolwiek nadających się na ten 

cel pomieszczeń. W tej sytuacji rozważano sprawę ewentual

nego zakupu jakiegoś starego okrętu po taniej cenie, na którym 

zamierzano ulokować szkołę. Korzystając z pośrednictwa Fran

cuskiej Misji Morskiej, planowano nabyć zdeklasowany krążow

nik francuski "Desaix". W końcu jednak sfinalizowany został 

zakup innego krążownika, który w marynarce francuskiej przez 
długie lata nosił nazwę "D'Entrecasteaux".44 Był to krążow

nik starego typu, pozostający już wówczas bez uzbrojenia, z 

dziobem zakończonym taranem, który nadawał jego sylwetce nie

co dziwaczny wygląd. Przeszłość miał jednak bogatą. Budowany 

w latach 1892-1898, służbę rozpoczął w rok później jako okręt 

flagowy francuskich sił morskich na Dalekim Wschodzie,odby

wając szereg dalekowschodnich rejsów. W latach 1912-1914 peł

nił również rolę okrętu szkolnego dla specjalistów pokłado

wych. Kilka lat po zakończeniu wojny światowej "D'Entreoaste- 

aux" wycofany został ze służby i w 1922 r. skreślony z listy 

okrętów wojennych. Jego przestarzałe uzbrojenie zdemontowano, 

a okręt odstąpiony został belgijskiej marynarce wojennej, 

służąc jej przez kilka lat w charakterze ośrodka szkoleniowego. 

Z początkiem 1927 r. Belgia, "rezygnując z realizacji własnej 

koncepcji szkolenia kadr wojennomorskich, zwróciła okręt 
„ . 45Pranej i.

Mimo swego archaicznego wyglądu "D'Entreoasteaux" po

siadał pewne zalety - mocny kadłub, dużo pomieszczeń mieszkal-

44 W. Steyer: Z dziejów Polskiej Marynarki Wojennej w latach 
1919-1939, "Wojskowy Przegląd Historyczny", Warszawa 1960, 
nr 3, s.299.

45 D.,Steyer: Z historii krążownika "Bałtyk", "Przegląd Morski", 
1958, z.10, s.94-96, 
Tenże: Dzieje krążownika,"Morze", 1968, nr 3, s.26;
J. Pertek: Okręty szkolne, Gdynia 1959, s.31-32. 
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nyoh, wykładowych i nadających się na hale warsztatowe. Do 

tego był stosunkowo tani i dlatego jego zakup został szybko 

sfinalizowany. Przejęcie okrętu przez załogę polską pod do

wództwem kmdra ppor. W. Steyera i podniesienie białoczerwonej 

bandery nastąpiło w Gherbourgu w dniu 30 VII 1927 r. Do Gdy

ni okręt przybył 7 sierpnia, już pod nazwa ORP "Bałtyk", przy
prowadzony przez dwa francuskie holowniki.210 W skład floty 

polskiej wszedł jako okręt szkolny-hulk, służąc w tym charak

terze przez 12 lat, początkowo jako stałe miejsce pobytu 

Szkoły Specjalistów Morskich, a po reorganizacji wyszkolenia, 

jako baza Centrum Wyszkolenia Specjalistów Ploty. Przejściowo 

były również umiejscawiane na nim oficerskie kursy specjalis

tyczne i kursy aplikacyjne dla podporuczników.

W sierpniu 1927 r. Kierownictwo Marynarki Wojennej za

rządziło przeniesienie SSM ze świeoia do Gdyni na unP "Bałtyk"• 

Komendantem szkoły, a jednocześnie dowódcą okrętu został kmdr, 

por. dypl. Adam Mohuczy. Z chwilą przeniesienia do Gdyni, SSM 

podporządkowana została bezpośrednio i całkowicie dowódcy 

Ploty, otrzymując od niego zarządzenia dotyczące zakresu i 

programów szkolenia.

ORP "Bałtyk" stał początkowo na redzie portu, a następ

nie zaholowano go na płyciznę w pobliżu basenu portu wojennego 

i postawiono na czterech kotwicach. Komunikacja z lądem odby

wała się za pomocą, szalupy. To oddalenie od lądu miało na celu 

przyzwyczajenie marynarzy do warunków życia okrętowego i ułat

wienie im praktycznego zapoznania się ze sprzętem nawigacyjnym

W. Steyer: Dawne dzieje 0x(p "Bałtyk", "Przegląd Morski", 1928, 
z.1, s.47;
Pertek, op.cit., s.33-36;
Z życia Marynarki Wojennej, "Morze", 1927, nr 8—9, s.1'9. 
Dziennik Zarządzeń Kier. Mar.Woj., 1927, nr 13. JA”. 
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oraz z mechanizmami pomocniczymi.

Początkowo z nowo nabytym okrętem wiązano pewne plany, 

których realizacja miała objąó przygotowanie go do pływań szkol

nych. Rozpoczęto wstępne praoe zmierzające do uruchomienia 

kotłów. W rzeczywistości jednak stan techniczny okrętu był 

fatalny. Do eksploatacji nie nadawały się przewody elektryczne 

i kotły parowe. Cała sieó ogrzewnicza okrętu była zniszczona 

rdzą 1 przeciekała.

Zadaniem pierwszoplanowym było przystosowanie okrętu do 

odiów mieszkalnych i szkoleniowych. Dolny pokład przeznaczono 

na pomieszczenia mieszkalne SSM, na górnym zorganizowano sale 

wykładowe i gabinety, przedzielając pomieszczenia drewnianymi 

ściankami. W dziobowej części zainstalowano warsztat mecha- 
» 

niozny. Warunki mieszkaniowo-szkoleniowe dalekie były jednak 

od koniecznego minimum. E. Pławski, wów*ozas zaokrętowany na 

ORP "Bałtyk”, wiele lat później tak je charakteryzował: "Po

mieszczenia i kabiny wyglądały deprymująco, a powietrze wew

nątrz okrętu nie przypominało zapachu alpejskich fiołków. 

Wody w umywalniach przeważnie nie było, ale za to szczurów 

mieliśmy całe armie. Były to szczury francuskie i afrykańskie, 

z Sajgonu i Madagaskaru. Ogromne te gryzonie, od któryoh nawie

wały koty, panowały na wszystkich górnych i dolnych pokładach, 

gryzły nam rzeczy w szafaoh, wgryzały się do wnętrza walizek 

i kufrów, wyjadały nam pastę do zębów, łaziły po nas w ozasie 

snu, niszczyły prowiant, a nawet posiekały na papkę dziennik 

podawozy w kancelarii. Wytrzymaliśmy w tych, warunkach oblęże-

M. Iwański: op.oit., s.17-18.
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nie przez parę miesięcy, ale gdy nadeszły prawdziwe mrozy, gdy 

nie bacząc na parę z kanonierek woda w umywalkach zamarzła na 

amen, a ludzie z zimna nie mogli spaó ani siedzieć na wykła

dach, nadszedł wreszcie rozkaz by całą Szkołę Specjalistów 
Morskich wyokrętowaó i umieścić na lądzie..»"/+$ Operacja 

deratyzacji okrętu przeprowadzona została w Stoczni Gdańskiej 

za pomocą gazu trującego. Przy okazji zdjęto mosiężne pokry

cie podwodnej części kadłuba. Po powrocie do Gdyni, na okręcie 

dokonano niezbędnych zabiegów porządkowych. Oczyszczony i po

malowany, prezentował się z daleka okazale. Na jego pokładzie 

liczne roczniki marynarzy zdobywały podstawy wiedzy wojenno- 
50 morskiej

W związku z przeniesieniem SSM do Gdyni oraz specyfiką 

służby na rzekach, powstała potrzeba oddzielnego przygotowy

wania specjalistów dla floty i flotylli rzecznej. Wobec tego 

w lutym 1928 r. utworzona została Szkoła Specjalistów flotylli 

pińskiej, przemianowana w 1930 r. na Szkołę Specjalistów Rzecz 

nyoh. Ze względu na brak pomieszczeń w Pińsku, szkoła ta zlo

kalizowana została w kilku miejscowościach - w Brześciu nad 

Bugiem /w forcie nr 5/, w oddziale portowym w Pińsku oraz w 

Berezie Kartuskiej. W skład stałej obsady szkoły wchodzili? 

komendant, oficer materiałowy, instruktorzy podoficerowie, pi

sarz i obsługa szkoły /10 marynarzy/. Instruktorzy i wykładow

cy wyznaczani byli przez dowódcę flotylli z jej stanu osobowe

go. Pod względem wyszkoleniowym komendant SSRz podlegał bez- 

49 B. Pławski: Podwodnioy w Tulonie, "Nasze Sygnały”, Londyn 
1960, nr 97, s.23.

50 W. Steyer: Z dziejów Polskiej Marynarki Wojennej, op.oito, 
s. 301.
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pośrednio dowódcy flotylli, który ustalał organizację szkole

nia każdego kursu 1 zatwierdzał jego szczegółowy program.

Szkoła organizowała kursy przygotowawcze specjalistów 

i specjalistyczne kursy podoficerskie. Na pierwsze wyznaczani 

byli szeregowi posiadający odpowiednie predyspozycje, przede 

wszystkim spośród rekrutów, natomiast na kurs podoficerski - 

szeregowi, którzy odbyli oenzus zaokrętowania przynajmniej 

przez okres jednej kampanii czynnej i to w specjalnościach 

organizowanych dla kursu podoficerskiego. Kursy przygotowawcze 

i podoficerskie w SSRz, obejmowały następujące specjalności: 

stersygnalistów, artylerzystów, strzelców, teletechników, moto

rzystów /szkoliły marynarzy i podoficerów/, maszynistów, gazo- 

minerów, administracyjnych, kucharzy i sanitariuszy /szkoliły 

marynarzy/. Kursy przygotowawcze trwały 2,5-3 miesięcy, kursy 
51 podoficerskie - do 6 miesięcy.

Budowa okrętów vi stoczniach francuskich zmuszała Kierow

nictwo Mar .Woj. do przeszkolenia w szkołach marynarki francus

kiej także pewnej liozty podoficerów i marynarzy. Okręty pod

wodne i niszczyciele miały bowiem wejść po raz pierwszy do 

służby w Polskiej Marynarce Wojennej i dlatego konieczna była 

zarówno znajomość materiału i nomenklatury francuskiej, jak 

i odbycie niezbędnego stażu na jednostkach tych typów. Plany 

przeszkolenia w tym zakresie obejmowały specjalności artyle

rzystów, torpedystów, minerów, elektryków i motorzystów.

Według pierwotnych założeń przewidywano wysłanie do szkół fran

cuskich 165 podoficerów i 156 marynarzy, z tego w 1926 r. - 50 

podoficerów i 52 marynarzy, w 1927 r. - 74 podoficerów i 17

Dziennik Zarządzeń Kier. Mar.Woj., 1928, nr 2; 1927, nr 12. 
CAW.
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marynarzy i w 1928 r. - 43 podoficerów i 87 marynarzy.32

Z uwagi na opóźnienie budowy jednostek w stoczniach 

francuskich, realizacja planów wyszkoleniowych uległa pewnej 

korekcie, a pierwotnie zakładaną liczbę uczestników szkolenia 

zredukowano do 144 podoficerów i marynarzy.

W dniu 1 XII 1928 r. w Talonie otwarto dla PMW Szkołę 

Podwodnego Pływania, w której zorganizowano kolejno trzy kursy 

czteromiesięczne. Uczestnicy kursu pierwszego stanowili za

wiązek załóg trzech okrętów podwodnych, a ponadto przeszkolono 

na nim instruktorów dla następnych kursów w liczbie 6 oficerów 
53i 9 podoficerów specjalistów. Na kursie drugim i trzecim 

odbywali przeszkolenie podoficerowie i marynarze w liczbie 123, 

stanowiący uzupełnienie dla okrętów podwodnych. Uczestnicy 

kursów, obok części teoretycznej, odbywali staże na okrętach 

podwodnych floty francuskiej, m.in. kilkutygodniową praktykę
54 na okrętach "Ramazatti" i "Regnaut".

3. Zmiany w organizacji wyszkolenia szeregowych w 1930 r. * 33 34 

Istotne zmiany w zakresie organizacji wyszkolenia szere

gowych marynarki nastąpiły w 1930 r. Wydane wówczas zarządzenii 

ujmowały całokształt wyszkolenia tego szczebla w jednolity 

system oraz określały organizację jednostek wyszkolenia szere-

52 Referat o działalności Francuskiej Misji Morskiej /192br./; 
Plan wyszkolenia personelu we Francji w latach 1925—1928,ws 
Zesp.Kier. Mar.Woj., t. 199. OAW.

33 Pismo szefa Kier.Mar .Woj. z 15 XII 1928 r. do przewodniczą
cego Komisji Nadzorczej Budowy Okrętów. Tamże, t.1069.

34 Rozkaz Dzienny szefa Kier.Mar.Woj., 1930, nr 45.
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gowyoh marynarki wojennej.

Kursy wyszkolenia szeregowych we flocie podzielone zosta

ły na stałe i doraźne. Do stałych kursów należały: kursy mary

narzy specjalistów, ogólny kurs podoficerski oraz specjalne 

kursy podoficerskie; do kursów doraźnie organizowanych: kursy 
bosmańskie /na stopień bosmana/ i kursy na bosmanów floty.$$ 

Kursy stałe trwały: dla marynarzy specjalistów - trzy miesiące, 

dla ogólnego kursu podoficerskiego - około sześciu tygodni i 

dla specjalnego kursu podoficerskiego - około sześciu miesięcy.

Na kursy marynarzy specjalistów kierowano tych marynarzy, 

którzy odbyli wstępne zaokrętowanie i byli przewidziani głównie 

do służby na okrętach. Absolwenci tych kursów, zarówno ochot

nicy jak i poborowi, otrzymywali przydziały służbowe w zależ

ności od uzyskanej specjalności na okrętach i na lądzie. Po 

ukończeniu służby obowiązkowej, marynarze, którzy zgłaszali 

chęć dalszej służby w marynarce wojennej, rozpoczynali dwu

letnią służbę nadterminową. Pełnili ją w tyoh specjalnośoiaoh, 

które uzyskali na kursach specjalistycznych.

Marynarze nadterminowi, posiadający odpowiednie predys

pozycje na podoficerów zawodowych lub w rezerwie, zobowiązani 

byli przejśó ogólny kurs podoficerski. Jego oelem było pogłę

bienie wiedzy ogólnowojskowej w zakresie służby podoficerskiej 

i przygotowanie jego absolwentów do pracy w charakterze instruk

torów.

33 Dziennik Zarządzeń Kier. Mar.Woj., 1930, nr 7. AMW, sygn. 
6/8.

36 Tamże, nr 4.
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Szeregowi, którzy ukończyli ogólny kurs podoficerski 

z wynikiem pozytywnym i zdeklarowali się. do służby w charak

terze podoficerów zawodowych, podpisywali zobowiązanie do 

pięcioletniej służby wojskowej. Następnie kierowano ich na 

specjalne kursy podoficerskie. Ich absolwenci, w miarę istnie

jących etatów, awansowani byli do stopnia mata.

Kursy bosmańskie we flocie były kursami organizowanymi 

dla kandydatów na kolejny stopień podoficerski /bosmanmata/. 

Objęoi byli nimi podoficerowie zawodowi wszystkich formacji 

marynarki, z wyjątkiem specjalności strzeleckiej i tych spec

jalności, dla których kursy marynarzy specjalistów /podofi

cerskie/ nie istniały. Uczestnicy tych kursów otrzymywali przy 

gotowanie uprawniające do samodzielnego kierowania odpowiednim 

działem, nabywali umiejętności instruktorskie i dowódcze, wy

magane od starszego podoficera.

Awans na bosmana zawodowego mógł nastąpić po co najmniej 

czterech latach służby zawodowej oraz po przesłużeniu w stop

niu bosmanmata przynajmniej jednego roku. Natomiast warunkiem 

awansu do stopnia starszego bosmana było przesłużenie sześciu 

lat w służbie zawodowej, w tym minimum dwa lata w stopniu bos

mana. Stopień bosmana floty uzyskać mogli ci podoficerowie, 

którzy przesłużyli w stopniu starszego bosmana minimum cztery 

lata i ukończyli kurs na bosmanów floty. Kurs ten dawał przy

gotowanie do pełnienia funkcji młodszych oficerów w działach 

służby specjalistycznej oraz w służbie ogólnej i garnizono
wej.37

37 Tamże.
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W połowie lat trzydziestych zamiast stopnia bosmana 

floty, w ślad za jskiem, wprowadzono stopień chorążego 

marynarki, a jednocześnie w miejsce kursu bosmanów floty 

organizowano kursy chorążych.

Równolegle z wymienionymi zmianami przeprowadzono re

organizację jednostek wyszkolenia szeregowych marynarki. 

Jako centralną jednostkę wyszkoleniową szeregowych floty w 
58 dziale specjalności morskich utworzono Dywizjon Szkolny.

W skład Dywizjonu weszły okręty szkolne: artyleryjski /ORP 

"Mazur" i holownik "Lech"/, maszynowy / ORP "Kujawiak"/, 

torpedowa grupa szkolna /ORP "Ślązak" i ORP "Sonnkowski"/ 

oraz Szkoła Specjalistów Morskich. Zadaniem tych jednostek 

było wyszkolenie teoretyczne i praktyczne szeregowych floty. 

Istniały w nich zarówno stałe, jak i doraźne kursy wyszkole

niowe.

Wymienione jednostki wyszkoleniowe floty podlegały dowódcy 

Dywizjonu Szkolnego. Do jego kompetencji należało wydawanie, 

w oparciu o programy ustalane przez Kierownictwo Mar.Woj., 

ogólhych zarządzeń dotyczących wykonania programów wyszkole

nia w poszczególnych specjalnościach oraz przeprowadzenie 

inspekcji i kontroli wyszkolenia.

Zaa^iem SSM w nowym układzie było szkolenie specja

listów poza działem artylerii, broni podwodnej i maszynowym. 

Komendant szkoły podlegał dowódcy Dywizjonu Szkolnego. Do 

zakresu jego obowiązków należała organizacja przebiegu szkole

nia, inspekcja i kontrola szkolenia podległych kursów oraz '

38 Tamże, nr 2, nr 7.
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szczegółowe opracowywanie wykonania programu kursów wcho

dzących w skład SSM. Obie jednostki organizowały kursy mary

narzy specjalistów i specjalne kursy podoficerskie w nastę

pujących specjalnościach: stersygnalistów, artylerzystów 

/na okręcie artyleryjskim/, torpedominerów /na okręcie tor

pedowym/, maszynistów /na okręcie maszynowym/, elektrotech

ników, radiotechników, nurków, mierników, sanitariuszy i 
59 administracyjnych.

Uczniowie specjalności artyleryjskiej, torpedomlnerskiej 

i maszynowej tworzyli odpowiednie kursy specjalistów i pod - 

oficerskie. Kursy te wchodziły w skład załóg okrętowych, a 

ioh uczestnicy pełnili normalną służbę okrętową niezależnie 

od wyszkolenia na kursach. Dowódcy okrętów szkolnych podlega

li pod każdym względem dowódcy Dywizjonu Szkolnego i byli od

powiedzialni za realizację planu wyszkolenia w ustalonych 
specjalnościach.8^ Uczniowie kursów SSM tworzyli kompanię 

szkolną, która dzieliła się na plutony: techniczny, pokłado

wy i łączności. Dowódca kompanii szkolnej podlegał bezpośred

nio komendantowi SSM. Dowódcami plutonów byli oficerowie, 

którzy pełnili jednocześnie obowiązki kierowników wyszkolenia 

poszczególnych działów: pokładowego, technicznego i łąoznośoi 
Organizacja ostatniego działu uregulowana została w 1928 r.81

Podobna organizacja wyszkolenia szeregowych obowiązywała 

we flotylli rzecznej. Organizowane w niej były kursy stałe 1

5$ Tamże, nr 7.
88 Tamże.
81 Tamże, 1928, nr 9; 1930, nr 6.



75

doraźne. Do kursów stałych należał kurs - maryharzy specja

listów i podoficerski, które organizowane były w następujących 

specjalnościach: stersygnalistów, maszynistów, artylerzystów, 

torpedominerów, motorzystów, elektrotechników, teleteohni- 

ków, gazominerów i administracyjnych. Nie istniał we flotylli 

ogólny kurs podoficerski, a z doraźnie prowadzonych - kurs 

na bosmanów floty. Wszystkie wymienione kursy specjalistów 

organizowane były przez Szkołę Specjalistów Rzecznych.

Obok wymienionych kursów, organizowanych we Flocie i 

Flotylli, dowódcy niektórych jednostek tworzyli kursy we 

własnym zakresie. Specjalny kurs podoficerski strzelców orga

nizowany był każdego roku w Kadrze Mar.Woj. Poza tym, w oelu 

uzyskania specjalności zbrojmistrza i instruktora wyohowania 

fizycznego, szeregowi marynarki kierowani byli na odpowiednie 

kursy wojsk lądowych.

Przedstawiona struktura organizacyjna szkolenia nie ule

gła większym zmianom do 1935 r. Jedynie niektóre jej działy 

zostały poszerzone w wyniku powstania kilku nowych kursów, 

zwłaszcza w SSM. W 1931 r. określono ściślej organizację wy

szkolenia specjalistów łączności w zakresie radiotechniki. 

Wprowadzony wówczas schemat przebiegu służby i szkolenia w 

tej specjalności był następujący: wyszkolenie rekruckie /oztery 

miesiące/, kurs marynarzy specjalistów /oztery miesiące/, za

okrętowanie połączone z praktyką w obsłudze radiostacji i ówi- 

62 Tamże, 1930, nr 7
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ozeniami w służbie ogólnoraorskiej /trzynaście miesięcy/ 

specjalny podoficerski kurs radiotechników w SSM /sześć mie

sięcy/, praktyka w uzyskanej specjalności na samodzielnych 

stanowiskach /24 miesiące/, bosmański kurs radiotechników 

/po oo najmniej trzeoh latach praktyki od uzyskania specjal
ności/.^

W 1932 r. ustalono zasady szkolenia dalmierzystów. Kurs 

tej specjalności trwał pięć do pięć i pół miesiąca, w tym 

dwa miesiące przeznaczone były na część teoretyczną. Kandydatów 

na kurs wyznaczano spośród marynarzy, po odbytym przez nich 00 

najmniej trzymiesięcznym zaokrętowaniu, absolwentów kursów 

specjalności artyleryjskiej i stersygnalistów oraz absolwentów 

podofioerskiego kursu artylerii. Ukończenie kursu zobowiązy

wało jego absolwentów do pozostania w służbie czynnej przy
najmniej na okres dwóch lat.^

Tego samego roku ustanowiona została w marynarce specjal

ność artylerzysty nadbrzeżnego. Warunkiem uzyskania tej spec

jalności było ukończenie odpowiedniego kursu specjalistycznego, 

którego zasadniczym oelem było stworzenie kadry podoficerów 

artylerii nadbrzeżnej dla obsadzenia stanowisk etatowych, prze

widzianych dla specjalistów tej dziedziny i instruktorów do 

szkolenia marynarzy. Kurs miał charakter stały i stanowił gru

pę "A" kursu podofioerskiego artylerii w SSM. Podobnie jak 

inne specjalistyczne kursy podoficerskie, trwał on sześć miesię 

oy, z tego dwa miesiące przeznaczono na szkolenie teoretyczne,

63 Tamże, 1931, nr 16.
64 Tamże, 1932, nr 4.
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a oztery na specjalne szkolenie artyleryjskie.83 * * * Na kurs ten 

kandydować mogli podoficerowie zawodowi i nadterminowi arty

lerii morskiej oraz specjalności strzeleckiej.

W 1933 r. utworzony został nowy kurs podoficerski - 

zbrojmistrzów puszkarzy /od tej pory szkolenie w tym zakresie 

odbywało się na odpowiednim kursie wojska/. Jego zadaniem było 

przygotowanie podoficerów puszkarzy do samodzielnej naprawy 

sprzętu artyleryjskiego, to jest sprzętu artylerii okrętowej 

1 przeoiwlotniozej, używanego na okrętach. Kurs organizowany 

był doraźnie, w zależności od potrzeb służby uzbrojenia mary

narki. Czas trwania kursu ustalono na sześć miesięcy. Zajęcia 

teoretyczne i praktyczne uczestnicy kursu odbywali w składnicy 

broni, na okrętach i przy bateriach. Mieli także praktykę 

warsztatową w składnicy broni i w warsztacie mechanicznym SSM. 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs było ukończenie ogólnego 

kursu podoficerskiego.

4. Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty.

Kolejna zmiana w organizacji jednostek wyszkolenia 

szeregowych floty nastąpiła w 1935 r. W miejsce Dywizjonu 

Szkolnego powołano do życia Centrum Wyszkolenia Specjalistów 
Floty /CWSF/.87 Jego zadania, w porównaniu z Dywlzojnem Szkol

nym, obejmowały szerszy zakres spraw wyszkoleniowych. Obok 

organizowania tzw. zaprawy morskiej dla marynarzy młodszego

83 Tamże, 1933, nr 9.

88 Tamże, nr 3*
87 Zmiany w tymczasowej organizacji pokojowej Floty 1 Flotylli

Rzecznej, Dziennik Zarządzeń Tajny, 1935, nr 8; Kolekcja
rozkazów t.42, Zesp. Kier. Mar.Woj. CAW.
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rocznika, przeznaczonych do służby na jednostkach pływają

cych, szkolenia marynarzy specjalistów i podoficerów /arty- 

lerzystów okrętowych, dalmierzystów, torpedominerów, sygna

listów, sterników, maszynistów, motorzystów, elektrotechni

ków, administracyjnych, sanitariuszy, stołowych, kucharzy i 

cieśli okrętowych /,Centrum zajmowało się szkoleniem w speo- 

cjalnośoiaoh morskich i technicznych oficerów i podchorążych 

rezerwy, powoływanych na okresowe ćwiczenia. Oprócz tego w 

CWSF mogły być tworzone kursy aplikacyjne dla podporuczników 

oraz oficerskie kursy specjalistycz.^ zakresie artylerii

morskiej, broni podwodnej, sygnalizacji i nawigacji.

Komendant CWSF odpowiedzialny był za całokształt wyszko

lenia wszystkich kursów szkolących personel Floty, a także 

za celowe wykorzystanie kredytów preliminowanych na szkolenie. 

Jednocześnie był on dowódcą zespołu okrętów szkolnych pod

porządkowanym Centrum i odpowiadał za stan wyszkolenia pod 

względem przeznaczenia liniowego. Pomocnikiem komendanta w 

zakresie wyszkolenia był zastępca komendanta, który odpowiadał 

za stan wyszkolenia wszystkich grup szkolenia i kierował 

wyszkoleniem wszystkich kursów. Ofioer-meohanik CWSF był 

jednocześnie komendantem grupy wyszkolenia technicznego.

W skład CWSF wchodziło pięć grup szkoleniowych: wyszkolę 

nia artyleryjskiego, broni podwodnej, sygnałowego, technicz

nego i ogólnopokładowego. Każda z grup prowadziła przewidziane 

dla niej w planie szkolenia kursy specjalistyczne. Wyszkole

niem tych grup kierował jej komendant, podlegający w zakresie 

spraw wyszkoleniowych zastępcy komendanta Centrum, zaś w 

zakresie administracyjnym - komendantowi. Komendant grupy był 
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Jednocześnie dowódcą okrętu szkolnego, przydzielonego grupie 
/z wyjątkiem komendanta grupy wyszkolenia technicznego/.88 

Podlegali mu instruktorzy, a oprócz tego sprawował on nadzór 

nad gabinetami. Jego zadaniem było organizowanie właściwych 

kursów i kierowanie nimi.

Poszczególne grupy wyszkoleniowe organizowały kursy w 

następujących specjalnościach:

- grupa artyleryjska: kurs marynarzy specjalistów, pod

oficerski i bosmański specjalności artyleryjskiej oraz kurs 

dalmierzystów;

- grupa broni podwodnej: kurs marynarzy specjalistów, pod

oficerski i bosmański w zakresie specjalności torpedominerskiej;

- grupa sygnałowa: kursy marynarzy specjalistów, podofi

cerski i bosmański specjalności sygnałowej oraz radiotech

nicznej;

- grupa ogólnopokładowa: kursy chorążych, podoficerski 

i bosmański sterników, kursy marynarzy specjalistów, kursy 

podoficerski i bosmański w dziale administracyjnym, kursy sa

nitariuszy, nurków, cieśli okrętowych, stołowych i kucharzy;

- grupa techniczna: kursy marynarzy, podoficerskie i bos

mańskie specjalności maszynowej, motorzystów oraz elektro-
69 techników.

W związku z ustaleniem wyżej przedstawionej organizacji, 

do komendy CWSF przydzielone zostały z dniem 1 VI 1935 r. 

okręty szkolne, z przeznaczeniem dla poszczególnych grup wy

szkolenia: ORP "Mazur" - jako okręt wyszkolenia grupy arty- 

88 Dowódcą okrętu mógł być wyłącznie oficer korpusu morskiego. 
8$ Dziennik Zarządzeń Tajny, 1935, nr 8. CAW.
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leryjskiej, ORP "Ślązak" - grupy broni podwodnej, ORP "Pod

halanin" - grupy sygnałowej, ORP "Krakowiak" - grupy maszyno- 
70 wej i ORP "Bałtyk" - grupy ogólnopokładowej.

Do szkolenia bojowego okrętów wohodząoyoh w skład CWSF 

wprowadzano w szerszym zakresie zasady wyszkolenia taktycz

nego, kładąo większy nacisk na zgranie okrętów jako jednolite

go zespołu przeznaczonego do minowania, trałowania i patrolo

wania. Zwracano przy tym uwagę na doskonalenie w precyzyjnej 

nawigacji przybrzeżnej, określanie współrzędnych geograficz

nych początku i końca zagród minowych oraz na osiągnięcie do

brego poziomu szybkiej, dyskretnej i pełnej sygnalizacji w 

nocy. Akcentowanie tych elementów stanowiło znaczny postęp 

w porównaniu z okresem poprzednim, kiedy to zasadniczy nacisk 

kładziono na wyszkolenie indywidualne, którego nadal nie za

niedbywano wręoz przeciwnie - starano się doprowadzić w nie

których dziedzinach do perfekcji, zarówno w zakresie wiedzy 

teoretycznej, jak i praktycznego posługiwania się istniejącym 

wyposażeniem. Intensywność tego szkolenia widoczna Jest zwłasz

cza w warunkach bezpośredniego zagrożenia agresją ze strony 

JTiemieo hitlerowskich. Na przykład, plan kursów na rok 1938/39, 

zawierający całokształt wyszkolenia indywidualnego personelu 

<loty, przewidywał 45 kursów dla 1 900 oficerów, podoficerów 

i marynarzy. Były to kursy: oficerskie /cztery/, chorążych 

/dwa/, bosmańskie /osiem/, podoficerskie /piętnaście/ i mary

narskie /szesnaście/. Z wymienionych kursów większość, bo 32,

70 Tamże, nr 12*
71 Rozkaz Tajny Dowództwa Floty, 1935, nr 20. AMW, sygn.6/17. 
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organizowano na zasadzie podległości administracyjnej CWSF i 
72 pod jego ogólnym kierownictwem.

Mimo znacznego postępu w wyszkoleniu floty, polegającego 

na ściślejszym związaniu szkolenia teoretycznego kursów wcho

dzących w skład CWSF z życiem floty, środki, którymi roz

porządzano, nadal pozostawały niezwykle ubogie. Instruktorami 

byli przeważnie starsi podoficerowie, natomiast oficerowie, 

z racji krótkotrwałej przynależności do Centrum, nie wykazywali 

zbyt dużego zaangażowania w procesie szkolenia. Wiedza zdobyta 

na kursach w CWSF, zaczynała rozwijać się dopiero na okrętach, 

gdzie warunki służby sprzyjały osiąganiu dobrego poziomu 
73 wyszkolenia.

x 
X X

Przedstawiony rys historyczny szkół i kursów kształcących 

szeregowych marynarki wojennej wykazuje, że organizacja jed

nostek szkoleniowych przechodziła ciągłą ewolucję aż do 1939 r. 

Szkolenie to w początkowym.okresie często charakteryzowała 

improwizacja. Kursy były dorywcze, a przy tym realizację pro

gramów opierano całkowicie na wiedzy wyniesionej przez ofioerów 

i podoficerów z byłych flot wojennych państw zaborczych. Przejś 

cie Marynarki Wojennej na zasady organizacji pokojowej przyś

pieszyło proces stabilizacji w zakresie szkolenia. Wprawdzie 

w warunkach polskich ujednolicenie wyszkolenia i opracowanie 

sensownych programów nie było rzeczą łatwą, jednak wysiłek

^2 pian kursów na rok 1938/39, w: Zesp.Kier. Mar.Woj., t.3318. 
CAW.

73 W.Konn: Wyszkolenie w Polskiej Marynarce Wojennej w okresie 
międzywojennym. Relacja,w: Wojskowy Instytut Historyczny w 
Warszawie, sygn. 1/3/6, s.51.
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lat dwudziestych przyniósł ogólnie zarysowaną organizację 

szkolnictwa wojennomorskiego.

W latach trzydziestych wyszkolenie we flocie przyniosło 

dalsze postępy, stało się bardziej racjonalne. Nie bez zna

czenia był tu ochotniczy zaciąg do służby w marynarce wojennej, 

Ochotnicy rekrutowali się przeważnie z miast, odznaczali się 

większą samodzielnością myśli, lepszym przygotowaniem ogólnym 

i ideowośoią, wykazywali zainteresowanie morzem.

W tych warunkach, mimo występujących różnorodnych trud

ności, Szkoła Specjalistów Morskich i inne jednostki organi- 

zaoyjno-szkoleniowe marynarki odegrały ważną rolę w procesie 

przygotowania wysoko kwalifikowanych załóg okrętowych. Pokry

wały one zapotrzebowanie floty na specjalistów i w ostatnich 

latach przed wojną szkoliły we wszystkich, najbardziej wówczas 

nowoczesnych, specjalnościach. Wielu marynarzy i podoficerów, 

absolwentów polskich szkół i kursów wojennomorskioh, zyskało 

sobie opinię dobrych specjalistów. W pełni potwierdziła to 

wojna, w której polscy marynarze zapisali piękną kartę, tworząe 

współczesną tradycję młodej polskiej floty wojennej.



Kmdr ppor. dr Rafał Witkowski

UDZIAŁ ARTYLERII NADBRZEŻNEJ W OBRONIE HELU

Narastające w drugiej połowie sierpnia 1939 roku 

zagrożenie pokoju w Europie ze strony Niemiec hitlerowskich 

doprowadziło do zarządzenia przez rząd polski w nocy z 

23 na 24 sierpnia mobilizacji alarmowej; objęła ona 2/3 sił 

zbrojnych.

Rozkaz w sprawie częściowej mobilizacji przekazany 

został Dowódcy Floty we wczesnyoh godzinach rannych dnia 

24 sierpnia. Natychmiast podano go do wiadomości i wykonania 

podległym jednostkom. Już przed godz. 3.00 odbyła się w 

Dywizjonie Artylerii Nadbrzeżnej na Helu odprawa zarządzona 

przez dowódcę dywizjonu kmdr.ppor. Stanisława Kukiełkę. 

Na odprawie przekazano dowódcom poszczególnych baterii roz

kazy o mobilizacji. Jako pierwszą godzinę mobilizacji wyzna

czono 7.00 rano.

Artyleria nadbrzeżna była głównym elementem obrony 

Półwyspu Helskiego. Obejmowała ona trzj baterie nadbrzeżne: 

31 .„baterię im. Heliodora Laskowskiego na samym cyplu półwyspu 

/4 działa kal.152,4 mm/, 32.baterię tzw. grecką, składającą 

się z 2 przestarzałych armat, kal. 105 mm, ustawionych na 

stanowiskach kilka kilometrów na półnoony-zaohód od latarni 

Hel oraz bliźniaczą 33.baterię tzw. duńską, której stanowiska 

ogniowe znajdowały się w niedużej odległości od latarni Hel.

Wymienione baterie wchodziły w skład Dywizjonu Artylerii 

Nadbrzeżnej. Jej dowódca podlegał bezpośrednio dowódcy Rejonu 

Umocnionego Hel, komandorowi Włodzimierzowi Steyerowi.
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W celu wzmocnienia niewystarczającej obrony artyle

ryjskiej półwyspu, w ciągu lata zorganizowano kilka baterii 

przeciwdesantowych. Dwie z nich ulokowano w obszarze Jastar

nia - Jurata /41.142.bateria/, trzecia bateria miała swoje 

stanowisko w pobliżu portu rybackiego we Władysławowie 

/ 43.bateria/. Każda z wymienionych baterii składała się z 

dwóch dział kal.75 mm. Zadaniem tych zaimprowizowanych 

baterii miało byó zwalczanie desantu nieprzyjacielskiego 

/możliwość desantu dowództwo polskie rozważało już od kilku 

miesięcy przed wybuchem wojny/. Do obrony przeciwdesantowej 

portu rybackiego i wojennego w Helu mogły byó wykorzystane 

także 2 działa kal.75 mm, wchodzące organicznie w skład 

baterii im. H. Laskowskiego. Normalnie działa te tworzyły 

baterię oświetlającą dla strzelać nocnyoh baterii cyplowej, 

jak popularnie nazywano baterię im. H.Laskowskiego.

Do zwalczania okrętów nieprzyjacielskich oraz wzmoc

nienia obrony przeciwdesantowej Helu postanowiono użyć także 

baterii artylerii przeciwlotniczej. Wchodziły one w skład 

2.Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej /dowódcą 

był kpt.mar. Marian Wojcieszek/ i obejmowały 21.,22.123. 

baterię, składające się z 2 dział kal.75 mm każda. Do dywizjo

nu należała także 24.bateria plot.półstała, składająca się 

początkowo z 8, później zaś 10 dział kal.40 mm. Stanowiska 

ogniowe poszczególnych baterii rozmieszczone były we wschod

niej ozęśol półwyspu oraz na jego cyplu.

Według założeń operacyjnych dowództwa polskiego, 

post wojenny w.Helu miał elużyó jako główna baza dla floty 

na wypadek wojny z Niemcami, cała zaś obrona wybrzeża na
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kierowana miała być na osłonę Rejonu Umocnionego Hel w oelu 

umożliwienia flocie wykonania nałożonych na nią zadań. W rze

czywistości obrona artyleryjska Helu nie była wystarczająca. 

Wobec zagrożenia wojennego nie udało się już zrealizować za

kupu w Szwecji drugiej bliźniaczej, średniej baterii nadbrzeż

nej /4 działa kal.152,4 mm/. Niepowodzeniem także zakończyły 

się w kwietniu 1939 roku rozmowy z włoskim koncernem zbroje

niowym "Ansaldo" w sprawie sprowadzenia i ustawienia na Helu 

dwóch dział najcięższych /kal.320 mm/. Nie dały rezultatu 

rozmowy prowadzone w Warszawie w drugiej połowie maja z przed

stawicielami angielskiej misji wojskowej na temat pomooy 

militarnej dla Polski. Rzecznik Admiralicji w tyoh pertrak

tacjach, komandor Rawlings, uchylił się od obietnicy odstąpie

nia przez marynarkę angielską dwóch monitorów dla obrony Helu. 

Okręty te miały być zakotwiczone w pobliżu półwyspu z obu 

jego stron. Ich potężna artyleria składająca się z 2 armat 

kal.381 mm i 8 dział kal.102 mm, stanowiłaby poważną groźbę 

dla niemieckich okrętów liniowych, krążowników, a także sił 

lekkich.

W rezultacie fiaska wszystkich tyoh zabiegów, trzonem 

obrony artyleryjskiej Helu stała się średnia bateria cyplowa, 

dowodzona przez kpt.mar. Zbigniewa Przybyszewskiego.

Jak wyżej wspomniano, przed świtem 24 sierpnia dotarł 

do jednostek Rejonu Umocnionego Hel rozkaz w sprawie mobiliza

cji. W baterii im. H.Laskowskiego już o godz. 3*10 zarządzone 

zostało ostre pogotowie i wstąpienie wachty bojowej. Przystą

piono do uzbrajania amunicji 152,4 mm, do wydawania masek 

przeciwgazowych i opatrunków osobistych. Przygotowano się też 

do przyjęcia rezerwistów. Zaczęli oni napływać po południu;
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natychmiast ich umundurowano i wyznaczono na stanowiska. 

0 godz. 24.00 kpt.mar.Przybyszewski meldował całkowitą go
towość baterii do boju.1

Wzrastająca groźba zaatakowania Polski przez Niemcy 

hitlerowskie ostatecznie skłoniła polskie władze wojskowe 

do ogłoszenia 29 sierpnia po południu mobilizacji powszech

nej. Wskutek nacisku przedstawicieli dyplomatycznych Anglii 

i Francji została ona po kilku godzinach odwołana, po czym 

zarządzona ponownie 30 sierpnia.

W wyniku ogłoszonej mobilizacji, oddziały wchodź 

w skład Rejonu Umocnionego Hel pobrały amunicję karabinową, 

granaty i inne wyposażenie. Zakończono także przyjmowanie 

rezerwistów. W Dywizjonie Artylerii Nadbrzeżnej określono 

zadania dla poszczególnych baterii. Tak np. średnia bateria 

cyplowa miała zwalczać okręty nieprzyjaciela od strony morza 

i zatoki. Ze względu na niewielki zapas amunicji, wynoszący 

niecałe 200 pocisków na działo, dowódca baterii otrzymał 

rozkaz niestrzelania do okrętów małych, to znaczy do nisz

czycieli włącznie. Bateria mogła otworzyć ogień jedynie na 

wypadek rzeczywistego i bezpośredniego zagrożenia. Zadaniem 

wtórnym baterii było wspieranie ogniem własnych oddziałów na 

wypadek desantu na półwysep. Stan baterii wynosił w tym cza

sie około 230 marynarzy i podoficerów oraz 4 oficerów.

1 września o świcie niemieckie dywizje pancerne i 

zmechanizowane uderzyły na Polskę. Na wybrzeżu sygnałem do 1 

1 Zbigniew Przybyszewski: Sprawozdanie z działalności baterii 
im.H.Laskowskiego z okresu kampanii wrześniowej 1939 r. 
Archiwum Marynarki Wojennej, t.1230/2/w dalszym ciągu oyto- 
wane Jako AMW<J
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rozpoczęcia działań wojennych było zaatakowanie przez niemiec

ki szkolny okręt liniowy "Schleswig-Holsteln" polskiej pla

cówki wojskowej na Westerplatte. Niedługo po tym samoloty 

Luftwaffe zbombardowały lotnisko i zabudowania Morskiego 

Dywizjonu Lotniczego w Pucku.

0 wybuchu wojny dowiedziano się na Helu z sygnału ra

diowego komendanta Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Wester

platte, mjr.Henryka Sucharskiego. Krótko po tym przyszedł mel

dunek o zbombardowaniu lotniska w Pucku. Dowódca Rejonu 

Umocnionego Hól polecił telefonicznie dowódcom podległych od

działów niezwłoczne zarządzenie alarmu bojowego. Rozkaz wyko

nany został w ciągu kilkunastu minut.

Według planów dowództwa hitlerowskiego, we wczesnych 

godzinach rannych 1 września powinno było nastąpić zmasowane 

uderzenie lotnictwa operacyjnego na polskie bazy morskie i 

fortyfikacje. Tymczasem mgła utrzymująca się nad lotniskami 

w Słupsku powodowała stałe odraczanie startu przygotowanych 

do wykonania tego zadania samolotów nurkowych. Dopiero około 

południa wystartowały 2 zespoły nurkowców i zaatakowały port 

wojenny na Oksywiu oraz stanowiska baterii nadbrzeżnej na 

Cyplu oksywskim. Dwie godziny później wystartowały ze Słupska 

24 nurkowce, aby przeprowadzić atak przeciwko bateriom nad

brzeżnym i przeciwlotniczym oraz portom na Półwyspie Helskim. 

Nalot skierowany był przede Wszystkim na baterię iffl.H.Laskows

kiego i 21.baterię plot, na cyplu półwyspu. Mimo silnego natę

żenia, atak nie wyrządził w bateriach większych szkód, ohoó 
2 był ciężkim przeżyciem dla marynarzy. 

■piMMOWBiMMIlMIMaiMMwwM
2 Według meldunku dowódcy 1.dywizji powietrznej, któremu pod

legały eskadry nurkowców bazujące w Słupsku, w nalotach na 
Oksywie, Hel i na zespół floty polskiej na Zatoce Buckiej, 
lotnictwo niemieckie straciło 2 samoloty /Hans Baohmannj 
Der Kampf um Hela. "Wehrwissensohaftliche Rundschau ', 1970 
mbz»5, s.281/»

1
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Bateria cyplowa została ponownie zaatakowana z powietrza 

w dniu 2 września. 0 godz. 18.15 dwa klucze samolotów zrzuciły 

dwukrotnie bomby na teren baterii. Podobnie jak poprzedniego 

dnia były one i tym razem mało celne.

Wyczerpująca dla oałej załogi Helu była noc z 2 na 3 

września. Od zmroku do wczesnych godzin rannych niemieckie sa

moloty lotnictwa morskiego przeprowadziły łąoznie 27 nalotów 

na oypel półwyspu. Ataki wykonywane były bądź przez pojedyn

cze samoloty, bądź też przez klucze po 2 maszyny. Również re

zultaty tyoh ataków były nieznaczne, jeśli nie liczyć uszkodze

nia niektórych elementów działa nr 4 baterii im.H.Laskowskiego, 

w pobliżu którego wybuchło 6 bomb kal.250 kg. Obrona przeciw

lotnicza baterii zestrzeliła nad ranem 1 samolot; spadł on do 

morza za oyplem.

Po raz pierwszy bateria cyplowa weszła do akcji w dniu 

3 września. W godzinach rannych dowódca niemieckich zespołów 

okrętów torpedowych kontradm.Lutjens otrzymał rozkaz zbliżenia 

się z 2 niszczycielami do Helu, sprowokowania do walki stojącego 

w poroie wojennym "Gryfa" i "Wiohra" 1 tym samym rozpoznania 

gotowośol bojowej baterii Im. H.Laskowskiego; według meldunków 

dowódcy lotnictwa bateria ta miała być jakoby zniszczona w 

następstwie ataków powietrznych.

0 godz. 6.53 niszczyciele "Lebereoht Maass" 1 "Wolf

gang Zenker" otworzyły ogień do "Gryfa" i "Wlohra" z odległości 

około 13 km. Oba polskie okręty natychmiast odpowiedziały sal

wami. Już w 4 minuty po rozpoczęciu walki jeden z polskich 

poolsków trafił w drugie działo dziobowe kal.127 mm flagowego 

niszczyciela "Lebereoht Maass", zabijając 4 marynarzy 1 4 dal

szych raniąc. W początkowym okresie walki bateria im. H.Las— 
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kowskiego udziału nie brała. Zostało to spowodowane uszkodze

niem buozka alarmowego w czasie noonyoh nalotów. Z drugiej 

strony dowódcę baterii wiązał zakaz otwierania ognia do okrę

tów od klasy niszczyciela wzwyż. Dopiero widok pocisków nie

mieckich wybuchających w porcie wojennym skłonił kpt.mar. 

Przybyszewskiego do włączenia się do walki. W kilkuminutowym 

boju bateria oddała ogółem 28 strzałów. Oba okręty niemieckie, 

z których co najmniej jeden został uszkodzony, oddaliły się 

kryjąc się za zasłoną dymną. Mimo trafienia "Gryfa” przez 

artylerię niszczyciela "Lebereoht Maass" oraz ofiar w ludziach, 

bój artylerzystów polskich z dwoma niszczycielami niemieckimi 

należy bez wątpienia do jednych z największych osiągnięć 

obrońców Helu.

Jednakże, pomimo odniesionego rano sukcesu, dzień 

3 września okazał się dniem tragicznym: w kilkakrotnych na

lotach lotnictwo hitlerowskie zniszczyło stawiaoza min "Gryf" 

i zatopiło niszczyciela "Wicher". Zbombardowana została też 

kanonierka "Generał Haller", a uszkodzony 1 września trałowiec 

"Mewa" zatonął w porcie wojennym.

Zagłada największych polskich okrętów nawodnych umożli

wiła przegrupowanie niemieckich sił morskich: niszczyciele, 

dozorowce 1 kutry torpedowe odeszły na Morze Północne. Na 

wycofanie tyoh okrętów z Bałtyku miało także wpływ wypowie

dzenie Niemcom 3 września wojny przez Francję i Anglię. Od 

4 września począwszy niemieckie działania morskie na Zatoce 

Gdańskiej sprowadzały się przede wszystkim do akcji różnego 

typu trałowców. Ich zadaniem było trałowanie polskich zagród 
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minowych, poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych oraz 

blokada wybrzeża. Od tej pory dochodziło do stosunkowo 

częstych pojedynków artyleryjskich polskich baterii nadbrzeż

nych i przeciwdesantowych z niemieckimi trałowcami.

Upadek obrony Westerplatte w dniu 7 września spowodował 

ożywienie działalności trałowców niemieckich na Zatoce Gdańs

kiej. Jeszcze tego samego dnia zmobilizowane kutry rybackie 

tworzące 5.flotyllę ochrony portu, przesunięte zostały z redy 

gdańskiej na wysokość cypla redłowskiego. Zadaniem ich było 

oczyszczenie z min toru wodnego do Gdyni oraz poszukiwanie 

min w akwenie przewidzianym na pozycję ogniową dla okrętu 

liniowego "Sohleswig-Holstein’’. Gdy jednak kutry przystąpiły 

do trałowania, zostały ostrzelane silnym i oelnym ogniem baterii 

z Helu. Trałowce natychmiast wytworzyły zasłonę dymną i, 

gwałtownie zmieniając kursy, oddaliły się; w obawie przed 

ogniem z Helu kutry wyszły ponownie na trałowanie dopiero 

wieczorem.

Skuteczne salwy były zasługą marynarzy z baterii 

oświetlającej, wchodzącej w skład baterii im.H.Laskowskiego.

Jest bardzo prawdopodobne, choć brak na to przekazów 

źródłowych, że trałowce niemieckie ostrzelane zostały także 

przez baterię przeciwdesantową /2 działa kal.75 mm/, dowo- 
3 

dzoną przypuszczalnie przez ppor.mar. Michała Anaszklewioza. 

Być może do trałowców strzelała również tzw.bateria duńska 

/dowódca: por.mar. Adam Ryohel/.

3 Na temat tej baterii istnieją bardzo skąpe 1 nieścisłe wzmian
ki w relacjach obrońców Helu. Wiadomo, że do 3 września oba 
działa baterii stały na molo portu rybackiego; później prze
niesione zostały na ląd.
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Również następnego dnia, 8 września, okręty 1.flotylli 

kutrów trałowych zajęte trałowaniem w odległości 1,5 km na 

północny-wschód od pławy wejściowej do portu Gdynia, znalazły 

się w zasięgu silnego i celnego ognia baterii z Helu. Kutry 

natychmiast wytworzyły zasłonę i przerywając trałowanie, wy

cofały się. Wtedy to jeden z okrętów /był nim prawdopodobnie 

"Nettelbeok", okręt-baza flotylli/ oddał kilka pojedyńozyoh 

salw. Pociski wybuchły w osiedlu Hel, raniąc 4 osoby i zabi

jając 2 konie.

Ponieważ ubezpieczenie ogniowe zespołów trałujących 

przez artylerię trałowców okazało się niewystarczające, nie

przyjaciel postanowił wykorzystać w tym celu artylerię główną 

"Schleswig-Holstein". Po ustaniu walk o Westerplatte, okręt 

liniowy zmienił swoją pozycję ogniową, przesuwając się z głę

bi kanału do wejśoia do basenu amunicyjnego. Z tej pozycji 

okręt po raz pierwszy otworzył ogień na Hel 11 września, wy

korzystując dobrą w tym dniu.widoczność i oddał kilkanaście 

salw; kilka pocisków padło na teren baterii im. H.Laskowskiego. 

Prowadzony z tak dużej odległości do małego celu ogień nie 

mógł być bez współdziałania z obserwacją lotniczą skuteczny. 

Wiedziano o tym na "Sohleswigu-Holstein", toteż po tym pierw

szym ostrzeliwaniu Helu; nie wznawiano ostrzału aż do 18 

września.

Niebezpiecznym przeciwnikiem dla artylerii nadbrzeżnej 

było lotnictwo. Wprawdzie po zatopieniu "Gryfa" i "Wichra" 

nieprzyjaciel w mniejszym stopniu angażował lotnictwo opera-

Z.Przybyszewski: op.oit., s.8.
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oyjne, to jednak również samoloty lotnictwa morskiego mogły 

okazaó się groźne. Dlatego stała rozbudowa obrony przeciwlot

niczej była pilnym zadaniem.

Pod koniec pierwszej dekady września wzmocniono uzbro

jenie przeciwlotnicze baterii im.H.Laskowskiego. Nad morzem 

ustawiono zdjęte z zatopionego "Gryfa" podwójne działo plot. 

kal.40 mm. Kilka dni później dla działa tego zainstalowano 

dalmierz stereoskopowy. Już wcześniej bateria wzbogaciła się 

o 2 ckm lotnicze typu "Yiokers" i 3 podwójne najcięższe kara

biny maszynowe plot, /w zamian za nowe uzbrojenie oddano z 

baterii 4 ckm; zostały one zainstalowane w schronach bojowych 

pod Jastarnią/.

Zwiększenie uzbrojenia baterii wymagało nowych ludzi 

do obsługi sprzętu. Dodatkowych marynarzy otrzymano z załóg 

zatopionych okrętów. Ponieważ już w pierwszych dniach wojny 

marynarze przenieśli się z koszar do niewygodnych i ciasnych 

schronów pod działami, przystąpiono do wznoszenia na terenie 

baterii prowizorycznych drewnianych baraków mieszkalnych, wy

posażonych w światło i piecyki. Materiał do budowy baraków 

uzyskano z rozbiórki łazienek /szatni/ na plaży helskiej. 

Baraki przysypano ziemią 1 zamaskowano przed obserwacją.

V tym samym celu do stanowisk karabinów maszynowych przytwier

dzono kapelusze maskownicze. Namiot w pobliżu centrali arty

leryjskiej służył za świetlicę dla załogi; wywieszano tam ko

munikaty wojenne i słuchano radia.

Około 12 września Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej 

uszczuplony został o 32.baterię, tzw.greoką, dowodzoną przez 

por. Kazimierza tfnorowskiego. Baterię zdjęto ze stanowisk 

i oddano do dyspozycji dowódcy batalionu "Hel". Decyzją kontr-
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adm. Unruga oba działa baterii ustawiono na wsohód od Juraty. 

Zmiana dyslokacji baterii wynikała z braku w rejonie Jurata 

-Jastarnia artylerii kal.105 mm, zdolnej do zwalczania ba- 
5 terii niemieckich po drugiej stronie Zatoki Puckiej.

W miejsce odesłanej do Juraty 32.baterii, postanowiono 

sformować nową, 34.baterię. Jako uzbrojenie baterii zamierza

no wykorzystać dwie wieże artyleryjskie "Gryfa” /jedną po

dwójną i jedną pojedynczą - łącznie 3 działa kal.120 mm/.

Projekt wymontowania wież z zatopionego stawiaoza min 

przedstawił por.mar. Edmund Pappelbaum, oficer Morskiego Dy

wizjonu Lotniczego, specjalista-artylerzysta, odkomenderowany 

po ewakuacji z Pucka do dyspozycji dowódcy Dywizjonu Artylerii 

Nadbrzeżnej. Po rozważeniu z jednej strony ogromnych trudnoś

ci, z drugiej zaś korzyści dla obrony półwyspu, jakie miałoby 

ustawienie dodatkowej baterii, projekt został zatwierdzony. 

Sformowano grupę liczącą około 100 ludzi, składającą się z 

marynarzy z "Gryfa”, "Wiohra" oraz zmobilizowanych rezerwistów 

-artylerzystów. Mieli oni zdjąć działa z okrętu, przetrans

portować je na stanowiska i ustawić na przygotowanych pod

stawach betonowych. Należało również przewidzieć konieczność 

wydobycia spod wody amunicji z komór okrętu. Demontażem wież 

zajęła się grupa dowodzona przez chor. mar. Franciszka Jędry

siaka; szefem powstającej baterii został st.bosm. Zdzisław 

Fioek.

3 Baterie te wchodziły w skład dywizjonu artylerii niemiec
kiej 207.dywizji piechoty. Dywizjon ten w dniaoh 11-13 
września ostrzeliwał Kuźnioę i Chałupy /H.Baohmann: op.oit.. 
s. 286/.
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Nad zdjęciem dział, ich transportem oraz ustawieniem 

wież pracowano prawie wyłącznie o zmroku i przed świtem. Po

sługiwano się prymitywnym sprzętem i jedynie bezprzykładnej 

ofiarności oałej grupy zawdzięczać należy, że bateria, pomimo 

trudności, zdawałoby się nie do pokonania, została ustawiona. 

Na stanowiska ogniowe wybrano miejsca przewidziane przed 

wojną dla drugiej baterii średniej kal.152,4 mm. Stanowiska 

te znajdowały się od strony morza, między Helem i Juratą, w 

odległości około 10 km od Helu. Z ohwilą przetransportowania 

wież na miejsce, kierownictwo nad betonowaniem dział objął 

ppor.rez.inż. Henryk Wagner. Pracować należało z dużym po

śpiechem, gdyż działa mogły rozpocząć strzelanie dopiero po 

odpowiednim zaschnięciu fundamentów. Oprócz zabetonowania 

dział, grupa wykonała inne jeszcze prace, jak wybudowanie 

punktu kierowania ogniem oraz schronów ziemnych dla obsady i 

dla amunicji. Wybudowano także stanowiska dla nkm plot., a 

obok baterii właściwej ustawiono dzlała-atrapy. Całą ba- 
£ 

terię odpowiednio zamaskowano.

Jak wcześniej wspomniano, uzupełnieniem artylerii 

nadbrzeżnej były baterie przeciwdesantowe. W drugiej deka

dzie września istniały trzy takie baterie, sformowane jeszcze 

w miesiącach letnich oraz kilka baterii nowych, zaimprowizo

wanych, utworzonych z uzbrojenia zdjętego z zatopionych 

okrętów.

W ciągu pierwszego tygodnia września sformowano 44. 

baterię. Wiadomo, że jedno działo tej baterii kal.75 mm znaj- 

$ Edmund Pappelbaum: Wspomnienia z obrony Wybrzeża 1939 r., 
Puok, RU Hel, Bateria nr 34 /relacja z 1968 r. W zbiorach 
Wydz.Hiet.MW/.
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dowało się na wschód od Górki Szwedów, niedaleko plaży. Po

chodziło ono prawdopodobnie z zatopionego w porcie wojennym 

3 września trałowca "Mewa". Nową baterię obsadzili marynarze 

z "Wiohra", a jej dowódcą był przypuszczalnie por. mar. Zbi- 
7 

gniew Kowalski, były oficer artylerii niszczyciela.

Jeszcze trudniej jest ustalić losy innych zaimprowizo

wanych baterii, powstałych z dział zdjętych z kanonlerek i 

trałowców. Nie ulega wątpliwości, że ustawienie tych armat na 

lądzie w dużym stopniu zwiększało siłę ognia artylerii Helu. 

Baterie te niejednokrotnie aktywnie uczestniczyły w ostrzeli

waniu trałowców niemieckich pod Helem. Z drugiej jednak stro- 
\ 

ny duża różnorodność tworzonych naprędce baterii, brak zna

jomości ioh dokładnej lokalizacji oraz brak zachowanych doku

mentów /dzienników działań bojowych/, uniemożliwia dziś do

kładne i wierne prześledzenie ich wojennych dziejów.

Na początku drugiej dekady września działania Kriegs- 

marine koncentrowały się na trzeoh kierunkach. Zaadoptowane 

kutry trałowe ze składu 5.flotylli ochrony portu trałowały 

tor wodny Nowy Port - Gdyila /w Jym czasie ilość kutrów flo

tylli zwiększona została do 15 jednostek/. W pracach trało

wych pod Gdynią z kutrami rybackimi współdziałały okręty ze 

składu 1.flotylli kutrów trałowych /7 jednostek/. Na wsohód 

od Helu 5 trałowców starego typu poszukiwało zagród minowych 

postawionych przez polskie okręty podwodne /były to:"Nautilus", 

"Otto Braun", "Polikan", "Arkona" i "Sundewall"/. Blokadę Pół- 

7
Edmund Ruszozyński: Wspomnienie z września 1939r.,w: Kalen
darz Gdański na rok 1970, Gdańsk 1969, s.73.
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wyspu Helskiego realizowały trałowce, wchodzące w skład 

1.flotylli trałowców /do 12 września 7 okrętów, od tego dnia 

4 okręty: M-3, M-8, M-111 i.M-132; pozostałe trałowce flo

tylli przeniesione zostały na Morze Północne/. Zadaniem 

1.flotylli trałowców była nie tylko blokada półwyspu od Wła

dysławowa do Helu, ale także poszukiwanie okrętów podwodnych 

i zapewnienie wsparcia ogniowego własnym oddziałom piechoty, 

które, po zajęciu Wielkiej Wsi i Władysławowa, umocniły się 

u nasady półwyspu. To ostatnie zadanie okręty wykonywały z 

dużą gorliwością, często otwierając ogień do stanowisk pols

kich pod Chałupami i w Jastarni. Według relacji obrońców 

ostrzeliwanie z morza okazywało się bardziej dokuczliwe ani

żeli powietrzne ataki lotnictwa, okręty bowiem znajdowały się 

stale w morzu i nigdy nie było wiadomo, kiedy padną salwy.

Z okrętami 1.flotylli trałowców prowadziło pojedynki jedno 

działo 43.baterii przeciwdesantowej /dowódca: por.mar. Witold 

Prowans/, przeniesione w tym czasie z Władysławowa do.rejonu 

Chałup.

Największą aktywność przejawiały w omawianym okresie 

trałowce starego typu, manewrujące na wschód od Helu. Okręty 

te były niekiedy wspierane przez trałowce ze składu 1.flotylli 

Tak na przykład, w dniu 12 września w czasie próby zbliżenia 

się zespołu do Helu, okręty zostały natychmiast ostrzelane 

przez baterie z lądu, a jeden z pierwszych pocisków trafił 

trałowiec "Otto Braun" w ozęśó dziobową po lewej burcie. 

Według źródeł niemieckich eksplozja pocisku kal.75 mm ra
niła 4 marynarzy i spowodowała pewne szkody na okręcie.8

8 Friedrich Rugę: Von der TStigkeit der Kriegsmarine,insbe- 
aondere der Minensuohboote im Kampf gegen Polen im Herbst 
1939. "Nauticus" 1941, s.51.



97

Nie można dziś z całą pewnością powiedzieć, która z baterii 

'polskich, osiągnęła ten znakomity- sukces. Mogła to byó albo 

bateria dowodzona przez ppor.mar. Anaszkiewioza, bądź też 

44.bateria przeciwdesantowa /dowódca: por.mar. Kowalski/. 

Według wspomnień dowódcy obrony Wybrzeża, kontradm. Unruga, 

trafienie trałowca było dziełem "baterii międzynarodowej", 

to znaczy 33.baterii nadbrzeżnej, dowodzonej przez por.mar. 

Ryohla. Wiemy jednak z opracowań niemieckich, że "Otto 

Braun" trafiony został pociskiem kal.75 mm, zaś 33.bateria 

miała działa kal.105 mm.

Następnego dnia, 13 września, w tym samym rejonie 

dostał się pod ogień baterii lekkich kuter trałowy R-23. 

Okręt znajdował się wtedy w odległości 6-9 Mm od Helu i szedł 

do Władysławowa.

Do pojedynku artyleryjskiego na większą skalę między 

baterią na Helu a trałowcami niemieckimi doszło 15 września. 

W dniu tym 4 trałowce trałowały na' wschód od Helu. Były to: 

M-111, M-132, "Pelikan" 1, naprawiony po doznanych trzy dni 

wcześniej uszkodzeniach, "Otto Braun". Wprawdzie trałowiec 

M-111 zdołał wtedy wytrałować w odległości 9 Mm na półnoony- 

wsohód od cypla półwyspu kilka min postawionych tam przez 

"Rysia", to jednak oały zespół został skutecznie ostrzelany 

przez 33.baterię nadbrzeżną. Tym razem okręty niemieckie nie 

pozodtały dłużne 1 odpowiedziały rozproszonymi salwami, które 

wybuchły częściowo w morzu, częściowo na lądzie. Pociski 

trałowców uszkodziły m.in. schron z blachy falistej w 21. 

baterii plot, oraz wznieciły pożar poszycia leśnego, który 

jednak szybko ugaszono. Kilka pocisków wybuchło w osiedlu 

Hel. Pocisk uszkodził m.in. budynek szkoły, w którym znajdował 
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się 3.szpital połowy Mar.Woj. Zerwany został częściowo dach, 
a sala operacyjna i inne pomieszczenia - zdemolowane.$

W dniach 16-19 września punkt ciężkości działań Kriegs- 

marine znajdował się na akwenie pod Gdynią oraz w pasie wzdłuż 

Kępy Oksywskiej. Zdziesiątkowane oddziały płk. Dąbka toczyły 

wtedy końcowe walki w obronie Pogórza, Kosakowa, Babich Dołów, 

Obłuża i Oksywia. Zadanie floty niemieckiej polegało w tych 

dniaoh na trałowaniu szerokiego pasa wód od redy gdyńskiej do 

cypla rewskiego. Lekkie siły nawodne prowadziły także blokadę 

Kępy Oksywskiej w celu uniemożliwienia ewakuacji wojsk na Hel.

Brak wystarczającego wsparcia ogniowego zespołów tra

łowych zmusił dowództwo marynarki niemieckiej na Bałtyku do 

wysłania na Zatokę Gdańską dalszych okrętów artyleryjskich. 

Dnia 16 września przybyły z Piławy zmobilizowane statki żeglugi 

przybrzeżnej, ”MBwe" i "Siegfried". Obie jednostki przekształ

cono na lekkie kanonierki, uzbrajając każdą z nich w 1 działo 

kal.75 mm i 1 działko kal.20 mm. W tym samym dniu przysłano 

ze Świnoujścia do Gdańska, należące do szl Ły artylerii okręto

wej w Kilonii, kanonierki "Draohe" i "Puohs". Pierwsza jednost

ka uzbrojona była w 5 dział kal.105 mm, a "Puchs" posiadał 
1 0 uzbrojenie składające się z 3 dział kal.88 mm. 

\ ’ ’
Sprowadzenie na Zatokę Gdańską niedużych okrętów o małyn 

zanurzeniu, ale silnym uzbrojeniu artyleryjskim wskazywało, że 
dowództwo niemieckie zamierzało przynajmniej niektóre z kano- 

q
Wskutek uszkodzenia szpitala, ciężko rannyoh przeniesiono do 
jednego z opróżnionych schronów amunicyjnych, lżej rannyoh 
wywieziono do nowego szpitala, który urządzono w Juracie 
/Luojan Jeziorny: relacja ustna z 4.10.1965 r./.

1 o U.Israel: Der Einsatz der Kriegsmarine beim Uberfall Hitler- 
deutsohlands auf Polen im Herbst 1939. "Marinewesen", 1962, 
nr 1, s.149.
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nierek wykorzystać na Zatoce Puckiej, na zachód od toru wod

nego Depka pod Rewą, do skuteczniejszego rażenia stanowiska 

obrony polskiej na odcinku Chałupy - Kuźnica -Jastarnia. 

Tak też się później stało, a wejście okrętów na tyły sta

nowisk polskich ułatwiło niedbałe zablokowanie Depki wrakami 

3 kutrów rybackich. Zatopienie w rozproszeniu kilku małych 

jednostek nie mogło stworzyć dla nieprzyjaciela przeszkody 
- 11 nawigacyjnej, której nie dałoby się ominąć.

W końcowej fazie walk o Kępę Oksywską dowództwo 

hitlerowskie rozkazało, aby okręt liniowy "Schleswig-Hol- 

stein” zapoczątkował ostrzeliwanie, przy pomocy swojej ciężkiej 

artylerii, umocnień polskich na oyplu Helu. Wobec zbliżają

cego się końca walk z wojskami Lądowej Obrony Wybrzeża, wi

dziano następny cel operacyjny, którym był Półwysep Helski. 

Do walki o ostatnią polską redutę nadmorską sposobiono siły 

floty.

Jak już wspomniano, po raz pierwszy "Sohleswig-Hol- 

stein" ostrzelał Hel 11 września. Było to jednak ostrzeliwa

nie mało skuteczne. Kilkanaście oddanych wtedy salw, bez 

równoczesnej obserwacji lotniczej, nie mogło zapewnić oelnośoi 

ognia. Po raz drugi okręt liniowy otworzył ogień na Hel w dniu 

18 września. 0 godz.17.00 z portu gdańskiego okręt oddał 20 

salw. Tym razem akcja była dobrze przygotowana, a ogień kiero

wany przez samolot i trałowiec. Bateria im. H.Laskowskiego, 

gdyż ona była głównym obiektem ataku okrętu, na ogień nie od

powiedziała z powodu zbyt dużej odległości 1 braku możliwości

11 Jan Netzel: relacja ustna z 20.3*1964 r 
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obserwowania skutków ognia. Spośród 20 salw, kilka pocisków 

padło na teren baterii. Jeden z nich był szczególnie groźny: 

pocisk kal.280 mm rozerwał się między centralą artyleryjską 

a wieżą kierowania ogniem, przerywając kabel doprowadzający 

prąd. Dzięki obsypaniu centrali artyleryjskiej u dołu plaskiem, 

przyrządy do kierowania ogniem nie zostały uszkodzone. W celu 

wzmocnienia ochrony centrali artyleryjskiej, postanowiono 

cały obiekt obetonować. Jeszcze tego samego dnia rozpoczęto
12 przygotowania do wylania betonu.

Dnia 19 września o świoie bateria cyplowa była już 

w akcji. Artylerzyśoi Helu pospieszyli wtedy z pomocą dziel

nym żołnierzom płk. Dąbka, broniącym ostatniego skrawka Kępy 

Oksywskiej. Po wschodzie słońca pozycje żołnierzy w ...~?ozie 

Ostrowskim 1 w Babich Dołach ostrzelane zostały z morza przez 

7 trałowców. Gdy okręty znajdowały się na kursie powrotnym, 

idąc spod Rewy w kierunku Gdyni, na zespół padły pierwsze 

salwy polskiej baterii. Zmusiły one trałowce do szybkiego 

odejścia na redę gdyńską, tam jednak znalazły się one ponow

nie w ogniu artylerzystów z Helu. Pcciski padały tak blisko, 

że strugi wody uderzały o nadbudówki; trałowiec "Nautilus"
4 3 

doznał przebicia kadłuba od odłamków.

Przepędzenie zespołu trałowców pod Kępą Oksywską 

świadczyło, że bateria średnia na cyplu półwyspu stale jesz

cze zdolna była do skutecznego działania, 1 że ostrzeliwanie 

jej w dniu poprzednim przez ckręt liniowy było mało skuteczne. 

Toteż o godz.10.28 19 września "Sohleswlg-Hclsteln" ponowił 12 

12 Z.Przybyszewski: op.oit., s.9/10.
I3 P.Ruge: op.oit., 8.55} U.Israel: op.oit., s.151.
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ostrzał Helu. Ogień okrętu korygowany był przez samolot ze 

znakami Czerwonego Krzyża. Samolot ten z chwilą zbliżania się 

do Helu, odpędzany był ogniem 21.baterii plot.

Tego dnia "Sohleswig-Holstein" oddał 35 salw.Część 

pocisków upadła do morza, część rozerwała się na terenie 

21.baterii plot. 1 baterii cyplowej. Przerwane zostały kable 

telefoniczne i kabel dalmierza geodezyjnego. Jeden z pocisków 

trafił w stanowisko działa nr 1, wybuchając między przed- 

piersiem a działem. W betonowej platformie powstała wyrwa o 

średnicy 2 m, a prawa płyta maski działa została wgięta. 

Powstałe uszkodzenia naprawiono do wieczora. Równocześnie, 

siłami całej załogi, przystąpiono do betonowania centrali 

artyleryjskiej, kładąc wokół ścian warstwę betonu grubości 

1 m; grubość stropu wynosiła 80 cm. Pachowe kierownictwo pra

cami sprawowali ppor.rez.inż. Henryk Wagner i ppor.rez.lnż. 

Obmiński.

Już w czasie ostrzeliwania Helu w poprzednim dniu 

zorientowano się, że górująca nad wierzchołkami drzew latar

nia morska stanowi dla nieprzyjaciela dogodny cel pomocniczy, 

ułatwiający mu namiar na cel zasadniczy, jakim był rejon 

baterii im. H.Laskowskiego. W związku z tym kmdr Steyer 

uzyskał zgodę Dowództwa Floty na zniszczenie latarni. W ciągu 

nocy założono ładunki wybuchowe i 19 września o godz.13*30 
14 nastąpiło wysadzenie latarni w powietrze.

Od upadku Oksywia począwszy /19 września/, całość nie

mieckich sił morskich na Zatoce Gdańskiej mogła być użyta

Marian Czerner: Latarnie morskie polskiego wybrzeża. Poznań 
1967, s.94.
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przeciw obronie Helu. W ciągu następnych dni siły te zostały 

rozbudowane, a organizacja dowodzenia nimi zmieniona. Z Bał

tyku odkomenderowano 5 starych trałowców, a ich zadania prze

jęło 6 trałowców starego typu ze składu 7.flotylli /M-75, '.'-84 

M-85, M-102, M-122, M-126/. Do Gdańska skierowano z Kłajpedy 

zaimprowizowaną 7.flotyllę ochrony portu, liczącą 7 trałowców. 

W dniu 25 września odesłano wprawdzie do Świnoujścia obie 

kanonierki, "Drache" i "Fuchs", ale pięć dni wcześniej wszedł 

do Gdańska, znajdujący się dotąd w rezerwie, szkolny okręt 

liniowy "Sohlesien", siostrzana jednostka "Sohleswig-Holstein" 

Dowódcą sił morskich na Zatoce Gdańskiej mianowany został 

kontradmirał Hubert Schmundt, dotychczasowy szef sztabu do

wództwa morskiego "Wschód”. Bezpośrednio podlegał mu dowódca 

zespołów trałowców, kmdr Friedrich Huge, oraz dowódcy obu 

okrętów liniowych, kmdr Gustav Kleikamp /"Schleswig-Holstein"/ 

i kmdr Kurt Utke /"Sohlesien"/.

Przygotowując się do oblężenia Helu, dowództwo hitle

rowskie rozbudowało także siły lądowe, blokujące półwysep na 

wschód od Wielkiej Wsi.Obsadzająoy do tego czasu tę pozycję 

42.pułk straży granicznej został wycofany, a jego miejsce 

zajął jeden z pułków ze składu 207.dywizji piechoty /dywizja 

ta stanowiła trzon niemieckich sił w walce z Lądową Obroną 

Wybrzeża/. Oddziałem, który po opanowaniu Oksywia, skierowano 

do rejonu Wielkiej Wsi, był wzmocniony 374.pułk piechoty 

/dowódca: płk Klemm/. Jego 3.batalion /dowódca: mjr von Below/ 

obsadził Wielką Wieś i Władysławowo, podczas gdy reszta pułku 

rozlokowała się jako drugi rzut w rejonie Puoka, Swarzewa, 

Cetnlewa, Chłapowa i Łeboza.
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Poważnie zwiększono artylerię. Piechocie przydzielono 

3.dywizjon z pułku artylerii, wchodzącego w skład 207.DP 

/dowódoa dywizjonu: mjr rez. Christoph/, oraz baterię arty- 

lerii z gdańskiego ugrupowania gen.Eberhardta. Zabiegano 

także o skierowanie do Pucka baterii dział na lorach /baterii 
16 kolejowej/ kal.150 mm, należącej do marynarki wojennej.

Mimo koncentracji znacznych sił piechoty w okolicy na

sady półwyspu, przebywający wtedy w Sopocie Hitler, rozkazał 

20 września, aby walkę z obroną Helu prowadziła marynarka. 

Zaniepokojony wysokimi stratami pułków piechoty w bojach o 

Kępę Oksywską oraz przewidując silny opór, zabronił on pieoho- 
17 cie uderzania wzdłuż wąskiego, dogodnego do obrony półwyspu. 

Hitler liczył na stopniowe wykruszenie się sił polskich, na 

zmniejszenie odporności marynarza i żołnierza, przewidywał tak

że wyczerpanie się zapasów żywności. Wydawało mu się, że po 

jakimś czasie Hel sam wpadnie mu w ręoe, bez większego ze 

strony Wehrmachtu wysiłku. Nie ulega wątpliwości, że zdawał on 

.sobie sprawę z niewielkiej roli operacyjnej Helu w całokształ

cie operacji wojennych prowadzonych w głębi Polski. W tych 

dniach właśnie, a było to po zakończeniu bitwy nad Bzurą, 

ffflhrer wydał dyrektywy szybkiego opanowania Warszawy. Zajęcie 

stolicy kraju powinno jego zdaniem, oznaczać konleo wojny z 

Polską.

Die Gesohiohte der 207.und 281.Infanterie-Division mit ihren 
Zwisohengliederungen, 1939-1945. Dortmund 1958, s.17,18.

^6 Nowe ugrupowanie piechoty i artylerii do uderzenia przeolw 
obronie Helu zostało ustalone wieczorem 20 września podczas 
spotkania w Wejherowie kontradm.Sohmundta z dowódcą niemiec
kich sił lądowych na Wybrzeżu, gen. Kaupisohem /H.Baohmann: 
op.oit., s.288/.

17 Jaoąues Mordal: Les marina polonais pendant la seoonde 
ąuerre mondiale. "La Revue Maritime", 1958, nr 6, s.760.
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Zgodnie z rozkazem Hitlera ciężar walki o Hel wzięła 

na siebie marynarka wojenna. Warunkiem obezwładnienia obrony 

półwyspu było zniszczenie baterii nadbrzeżnej im.H.Laskows

kiego. Zadanie to wykonać miał szkolny okręt liniowy "Schles- 

wlg-Holstein" wraz z siostrzanym okrętem, "Sohlesien”. Pla

nowano wyjście obu okrętów z Gdańska na zatokę i podjęcie wal

ki z baterią na bliską odległość. Do tego czasu "Schieswig- 

Holstein" i "Sohlesien" miały prowadzić systematyczno ostrze

liwanie Helu ze swoioh stanowisk ogniowych w porcie gdańskim. 

Tymczasem siły trałowe nieustannie działały na zatoce, tra

łując akweny przewidziane na pozycje ogniowe dla okrętów 

liniowych.

Kiedy w Gdańsku trwały przygotowania związane z pod

jęciem decydującej walki o opanowanie Helu, w baterii im. 

H.Laskowskiego marynarze w dużym pośpiechu pracowali przy 

cementowaniu centrali artyleryjskiej. Wystawiono specjalne 

posterunki, które nieustannie obserwowały "Sohleswig-Holsteln" 

i "Sohlesien" w Gdańsku, meldując natychmiast o każdorazowym 

otwaroiu ognia przez okręty /trwający kilkadziesiąt sekund 

ozasu przelotu pooisków umożliwiał obsłudze zejście do schro

nów/. W tym samym ozasie pracowano gorączkowo przy ustawieniu 

1 zabetonowaniu dwóoh wież artyleryjskich zdjętych z "Gryfa".

W dniu 21 września o godz. 9.30 oba okręty liniowe zno

wu ostrzelały oypel półwyspu. Z okrętów oddano 30 salw po- 

olskaml kal.280 i 150 mm. Tylko 6 pooisków upadło na teren 

baterii Im. H. Laskowskiego. Jeden z nioh rozerwał się o 3 m 

od transformatora, lekko go uszkadzając 1 powodując przerwa

nie kabla dostarczającego prąd z elektrowni bojowej. Do ozasu 
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usunięcia szkód prąd dostarczany był przez agregat bateryjny. 

Następne ostrzeliwanie Helu prowadził "Sohleswig- 
1 fi Holstein" i "Sohlesien" w dniu 23 września. W godz.9.00 

do 11.35 z okrętów oddano 34 salwy. Ostrzeliwanie zostało 

wznowione o godz. 12.15. W oiągu półtorej godziny na cypel 

półwyspu padło 19 salw, po czym raz jeszcze, o godz.16.00 

"Sohleswig-Holstein" oddał 2 ostatnie w tym dniu salwy. Wy

buchy pocisków uszkodziły w baterii cyplowej dalmierz zapa

sowy, rurę głosową zapasowej centrali artyleryjskiej oraz 

sieć telefoniczną. Rozerwane zostały w kilku miejscach tory 

kolejki i droga oraz częściowo uszkodzone maskowanie.

Tymczasem kutry ze składu 5.flotylli ochrony portu 

kontynuowały 24 września trałowanie torów wodnych i pozycji 

ogniowej pod Kępą Oksywską. Trałowce ochraniane były przez 

flagowy okręt dowódcy sił trałowych, torpedowiec T-196. Kiedy 

zespół znalazł się na wysokości Rewy, został on ostrzelany 

bardzo celnym ogniem przez 33.baterię nadbrzeżną /2 działa 

kal.105 mm/ ze stanowisk na północ od portu wojennego. Kutry 

musiały przerwać trałowanie 1 wycofać się. Z torpedowca nie

mieckiego rozpoczęto ostrzeliwanie baterii z odległości 12 km. 

Wtedy, nieoczekiwanie zupełnie dla Niemców, torpedowiec ostrze 

lany został przez 32.baterię nadbrzeżną /2 działa kal.105 mm/. 

Bateria ta jak wyżej wspomniano, od około 10 dni znajdowała 

się na wschód od Juraty, przeniesiona tam se stanowisk z Helu. 

Jej zadaniem było zwalczanie baterii niemieckich po drugiej 

18 Według źródeł niemieckich także 22 września Hel był ostrze
liwany przez okręt liniowy "Sohlesien". Z okrętu oddano 20 
strzałów amunloją 280 mm /H.Baohmann: op.oit., s.289/. 
Widocznie celem dla nieprzyjaciela w tym dniu nie była ba
teria Im. H. Laskowskiego.
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stronie Zatoki Puckiej. Gdy trwały jeszcze walki w północnej 

części Kępy Oksywskiej, artylerzyśoi 32.baterii parokrotnie 

kierowali ogień na koncentrację piechoty przeciwnika pod Rewą 

i Mechelinkami. Teraz celny ogień czterech przestarzałego typu 

armat obu baterii zmusił niemieckie kutry trałowe do zaniecha

nia poszukiwania min, otoczenia się zasłoną dymną i wycofania do 

Nowego Portu.

W ozasie gdy w odniesieniu do wschodniej części pół

wyspu Niemoy czynili intensywne przygotowania do generalnego 

uderzenia z morza, w jego części zachodniej zaznaczyła się 

dośó ożywiona działalność patroli rozpoznawczych między Wielką 

Wsią a Chałupami. Dużą aktywność przejawiała także artyleria 

niemiecka, rozlokowana na wyniosłym zachodnim brzegu Zatoki 

Puckiej. Tak na przykład, 20 września bateria w Rzucewie 

ostrzelała pluton 2 dział kal.40 mm plot., ochraniający sta

nowiska piechoty. Ogień był celny i spowodował uszkodzenie 

jednego działa; musiano je zdjąć ze stanowiska i odesłać do
1 Q naprawy do warsztatów w porcie Hel. ’

Bardzo dokuczliwy dla obrońców Chałup, Kuźnicy i Jastarni 

okazał się również ostrzał z Zatoki Puckiej, prowadzony przez, 

krążące tam, zaimprowizowane kanonierki "Siegfried" i "Mttwe". 

Okrętom tym udało się przedostać przez niedostatecznie zabloko

wany tor wodny Depka i przejść do Pucka, skąd wychodziły one 

potem pod brzeg półwyspu, kierując ogień na polskie stanowiska 

artylerii i piechoty.

4 Q
Marian Wojcieszek: Wojenna organizacja 2.Morskiego Dywizjonu 
Artylerii Przeciwlotniczej. AMW, t.1230/2.
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Wejście do portu gdańskiego, w nocy 20 września, dru

giego okrętu liniowego, to jest "Sohlesien", umożliwiło prze

ciwnikowi przeprowadzenie planowanego ostrzeliwania Helu przez 

okręty liniowe z pozycji ogniowych na Zatoce Gdańskiej. Uzgod

niono, że okręty ostrzelają rejon cypla Helu w poniedziałek 

25 września przed południem. W nocy poprzedzającej akcję okrę

tów liniowych, wysłano z Gdańska kutry trałowe ze składu 

1.flotylli w celu poszukiwania zagrody postawionej przez pols

kie trałowce. Trałowanie przeprowadzono między Gdynią a Helem, 

żadnych min nie znajdując.

Nazajutrz krótko po godz.8.00 oba okręty liniowe od- 

oumowały 1 wyszły z Nowego Portu na zatokę. W baterii im. 

H. Laskowskiego zarządzono alarm bojowy. Uruchomiono wszystkie 

elementy baterii, działa załadowano pociskami pancernymi, 

kierując ich lufy w stronę pierwszego z prawej strony okrętu. 

Pył nim "Sohlesien". Okręt ten szedł kursem na północ wzdłuż 

wybrzeża. Ubezpieczenie jego, podobnie jak i "Sohleswig- 

Holstein", stanowiły trałowce i kutry trałowe. Zadanie tyoh 

okrętów polegać miało na ^toczeniu okrętów liniowych zasłoną 

dymną na wypadek ognia polskiej artylerii. Przydzielenie 

trałowców jako osłony wynikało także z obaw dowództwa niemiec

kiego z powodu możliwości przebywania na zatoce okrętu podwod

nego "Orzeł", o którego ucieczce z Tallina w dniu 18 września 

wiedziano. Najbardziej do przodu wysunięte były kutry ze 

składu 5.flotylli oohrcny portu, idące jako oddział przedni 

pod osłoną artylerii okrętów liniowych. Te zaimprowizowane 

trałowce prowadziły trałowanie toru wodnego między Oksywiem 

a Rewą.
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Zespół hitlerowski powoli zbliżał się do półwyspu Hel. 

"Sohleswig-Holsteln" odszedł bardziej w prawo od "Sohlesien", 

podchodząc od południa do oypla Helu. 0 godz.9.26 "Sohlesien" 

jako pierwszy rozpoczął ostrzeliwanie, prowadząc ogień z od

ległości ponad 15 km. Gdy tylko z baterii zaobserwowano wybłys- 

kl ognia na okręoie, działa baterii, nastawione już wcześniej 

na ten okręt, odpowiedziały natychmiast. Pierwsze salwy nie

mieckie padły daleko poza baterię, natomiast już trzecia sal

wa polska dała nakrycie. Jej pociski padły bardzo blisko burt 

niemieckiego okrętu, toteż kutry trałowe, rozwijając największą 

prędkość, otoczyły go wkrótce zasłoną dymną. Bateria oddała 

jeszcze dwie salwy do widocznego ponad zasłoną szczytu masztu 

okrętu, po ozym, po około 12 minutach od rozpoczęcia boju, nie 

mogąc obserwować celności salw, przeniosła ogień na drugi 

okręt."Sohleswig-Holsteln" w tej fazie boju też prowadził ogień 

do baterii. I tutaj już po kilku salwach artylerzyśoi polscy 

osiągnęli nakrycie. Wtedy kutry trałowe roztoczyły wokół 

"Sohleswiga-Helstein* zasłonę dymną, zmuszając tym samym ba

terię helską do kolejnego przeniesienia ognia na "Sohlesien". 

Jeszcze kilka razy bateria przenosiła ogień z jednego okrętu 

na drugi. Prowadzenie obserwacji skuteczności ognia z baterii 

było bardzo utrudnione, gdyż wysokość zasłony dymnej przewyż

szała wysokość słupów wodnych, powstałych przy upadkach pocis

ków. Dodatkową trudnością dla obserwatorów było także to, że 

sylwety okrętów i słupy wodne widziano na tle jasnych domów 

Gdyni. W sumie zaobserwowano z baterii dwa pociski trafne; 

innyoh trafnych .nie widziano z powodu śolany dymu rozsnutej 

wokół okrętów.
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Mało celne początkowo salwy okrętów niemieckich, w miarę 

przedłużania się walki stawały się coraz bardziej precyzyjne. 

Pociski kal.280 mm częściej padały teraz na teren baterii. 

Jeden z nich upadł na platformę betonową działa nr 3, zrywa

jąc kapelusz maskowniczy 1 raniąc kilku ludzi. Uszkodzenie 

szybko naprawiono, ale wkrótoe upadł drugi pooisk, unierucha

miając działo. Wglęta została maska, a rozerwany beton powcho

dził w tryby mechanizmu kierunkowego i nie pozwolił na obraca

nie działa w kierunku. Uszkodzenia tego nie dało się już do 

końoa walki usunąć. Wyrwany siłą podmuchu beton zmasakrował 

olało telefonisty mar.Stefana Izydorskiego, a kilku dalszych 

marynarzy z obsługi ranił.

Podobnej awarii, uniemożliwiającej prowadzenie walki, 

doznało krótko po tym także działo nr 1 /gruz betonowy za

klinował tryby mechanizmu kierunkowego/.

W końcowej fazie boju ogień okrętów liniowych był 

bardzż dokładny. Nieprzyjaciel wstrzelał się w cel i z odleg

łości 13-15 tys. m kładł salwy na cały teren baterii. Przed 

godz.11.00 kilka pocisków padło między centralą artyleryjską 

a wieżą kierowania ogniem. Odłamki jednego z nich śmiertelnie 

raniły dalmierzystę st.mar.Skibę i uszkodziły dalmierz stereos

kopowy. Odłamki raniły także w prawe ramię dowódcę baterii 
pn 

kpt.mar. Przybyszewskiego.

0 godz. 11.05 okręty liniowe wzięły kurs powrotny na 

Gdańsk, nie przestając ostrzeliwać Helu. Kilkanaście minut 

20 Stanisław Pawlikowski: Wspomnienia szefa centrali artyleryjs* 
klej baterii im. H.Laskowskiego, 1937-1939 /relacja z 1967r. 
W zbiorach Wydz.Hist.MW/.
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później nieprzyjaciel przerwał ogień. 0 godz. 11.20 przer

wała także ogień bateria polska, a właściwie dwa jej sprawne 

działa. Ostatnie wystrzelone do okrętów salwy polskie były już 

złe wskutek rozregulowania dział o przeszło 2 stopnie.

W ozasie gdy bateria im. H.Laskowskiego prowadziła walkę 

artyleryjską z okrętami liniowymi, 32.133.bateria nadbrzeżna 

ostrzelały celnym ogniem kutry trałujące pod Rewą. Ogień ba

terii polskich był tak silny, że kutry musiały przerwać poszu

kiwanie min i schronić się za zasłonę dymną, wytworzoną przez 

torpedowiec T-196. W walce z okrętami liniowymi uczestniczyły 

także niektóre baterie przeciwlotnicze. Korygujący ogień okrętów 

samolot obserwacyjny odpędzany był od Helu przez 21.i22.baterię. 

Sporadyczny ogień do samolotu prowadziło też podwójne działo 

kal.40 mm z baterii im.H.Laskowskiego, oddająo do oelu kilka

dziesiąt pocisków.

Mimo doznanych strat i poniesionych ofiar /2 zabitych, 

5 ciężko rannych, 5 lekko rannych/ rezultat boju baterii pols

kiej ocenić należy pozytywnie. Trzeba przede wszystkim uwzględ

nić ogromną dysproporcję sił /po stronie niemieckiej 8 dział 

kal.280 mm i 20 dział kal.150 mm przeciw polskim 4 działom kal. 

152,4 mm/ oraz atut ruchu, z jakiego korzystał przeciwnik, aby 

na tym tle widzieć sukces polskich artylerzystów. Nie ulękli 

się oni przewagi wroga, odważnie podjęli nierówną walkę, zda

jąc sobie przy tym sprawę, że pooiskl ich średniego kalibru 

baterii nie są zdolne wyrządzić nieprzyjacielowi szkód, które 

mogłyby zadecydować o wyniku walki. Na szczególne podkreślenie 

21 Bolesław Chrostowski: Bateria im.H.Laskowskiego we wrześniu 
1939 roku. "Przegląd Morski", 1947, nr 2, s.31.
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zasługiwała doskonała celność polskich salw Już w ohwili roz

poczęcia pojedynku. Bateria niemal natychmiast uzyskała nakry

cie na obu okrętach, podczas gdy trzeba było dopiero dłuższe- 
22 go ozasu, zanim nieprzyjaciel dobrze wstrzelał się w cel.

Nie wiemy z oałą pewnością, ozy któryś z pocisków baterii 

trafił okręty. Z powodu roztoczonej zasłony dymnej zaobserwo

wanie trafień było prawie niemożliwe. W źródłach niemieckich 

brak wzmianki na temat trafienia okrętów przez baterię, nato

miast jednomyślnie potwierdzają ona dużą celność ognia pols

kich artylerzystów w pierwszej fazie boju.

Natychmiast po przerwaniu ognia przystąpiono do napra

wy uszkodzeń. Dotyczyło to w szczególności usunięcia awarii 

dział nr 1 i nr 3. Do zmroku wszystkie szkody naprawiono 

i bateria zdolna była do ponownego strzelania. Na terenie 

baterii naliczono wiele lejów od wybuchów ciężkich pocisków; 

znaleziono też 11 niewypałów. 0 rannych zatroszczono się zaraz 

po walce, przewożąc ich do szpitala polowego. Do szpitala w 

Juracie odszedł także dowódca baterii, po przekazaniu obowiąz

ków kpt.mar. Bohdanowi Mańkowskiemu, skierowanemu do baterii 

ze sztabu Dowództwa Morskiej Obrony Wybrzeża.

Dwa dni później, 27 września, oba okręty liniowe pono

wiły wypad przeciwko różnym celom na półwyspie. 0 godz. 8.30 

wyszedł z Nowego Portu "Sohlesien", a godzinę później "Sohlea- 

wlg-H olstein". "Sohlesien" obrał kurs wzdłuż Kępy Oksywskiej 

1 około godz.12.00 zatrzymał się na pozycji ogniowej w pobliżu 

22 W ozasie trwającej około 1,5 godziny walki artyleryjskiej 
okręty hitlerowskie wystrzelały: "Sohleswig-Holstein" - 
130 pocisków 280 mm i 123 pociski 150 mm, "Sohlesien" - 
29 pocisków 280 mm i 86 pocisków 150 mm ZH.Baohmann: op. 
oit., s.291/.
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Mechelinek. "Sohleswig-Holstein" w tym czasie szedł na pełne 

morze i krótko przed godz.12.00 wykonał zwrot w kierunku na 

Orłowo. W tym samym czasie okręty liniowe ubezpieczone przez 

trałowce, rozpoczęły ostrzeliwanie wybranych, celów. ^Sohlesien" 

kładł ogień na stanowiska piechoty w Chałupach, po czym przeno

sił go stopniowo w kierunku wschodnim, ostrzeliwująo w dalszej 

fazie Kuźnicę, Jastarnię i Juratę. Ogień do stanowisk obrony 

polskiej prowadziły także trałowce i zaimprc7*izowane kanonierki. 

One też, podobnie jak i sam "Sohlesien", znalazły się w ogniu 
32.baterii nadbrzeżnej, strzelającej ze stanowisk pod. Juratą.23 24 

Salwy "Sohlesien" nie były zbyt celne, a pociski miały duży 

rozrzut.

Drugi okręt liniowy, "Sohleswig-Holstein" całkowicie 

skoncentrował się na ostrzeliwaniu baterii im.H.Laskowskiego. 

Na jego pierwszą salwę natychmiast odpowiedziały cztery działa 
\ 

baterii. Już trzecia polska salwa, wystrzelona o godz. 12.02 

dała nakrycie; jeden z pocisków rozerwał się na pancerzu piątego 

działa po prawej burcie okrętu liniowego. Według opisu boju 

przez autora niemieckiego, jeden marynarz został zabity, a kilku 
rannych?4?/ momencie, kiedy salwa baterii trafiła w cel, trzy 

pociski okrętu liniowego kal.150 mm, rozerwały się pod wieżą 

kierowania ogniem, a czwarty wybuchł przed centralą artyleryjską* 

W rezultacie wieża silnie się przechyliła, dalmierz wyleciał z 

uchwytów, a kable doprowadzające prąd zostały przerwane. Ponie

23 Według źródeł niemieckich bateria polska wystrzeliła na 
"Sohlesien" około 10 salw. Niektóre z nich upadły tak blisko, 
iż odłamki uszkodziły burtę okrętu. /H.Bachmann: op.cit., 
s.292/.

24 F.Ruge: op.cit., s.56.
W dzienniku działań bojowych "Sohleswiga-Holstein" zanoto
wano, iż odłamki polskiego pocisku raniły 6 ludzi. /H.Baoh- 
mann: op.cit., s.292/.
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waż nie można już było kierować walką z wieży, kpt.mar. Mań

kowski zarządził jej opuszczenie. On sam przeniósł się do 

schronu działa nr 2 i stamtąd prowadził ostrzeliwanie "Sohles- 

wiga-Holstein". Okręt ten o godz.1J.13 przerwał prowadzenie 

ognia i obrał kurs powrotny na Gdańsk. Wtedy też po ponownym 

uruchomieniu przekaźników, bateria otworzyła ogień do "Sohle

sien", klńrv w tym ozasie wraoał już do Gdańska, po zakończeniu 

ostrzeliwania celów na półwyspie. Do okrętu oddano kilka salw, 

na które odpowiedział "Sohlesien”; okręt hitlerowski jeszcze 

przez 12 minut ostrzeliwał rejon cypla półwyspu.

Drugie ostrzeliwanie baterii przez "Sohleswiga-Holstein" 

i "Sohlesien” nie spowodowało większych zniszczeń, nie licząc 

uszkodzenia wieży kierowania ogniem. Nie było też zabitych i 
25 rannyoh. Okręty liniowe nie ponawiały już więcej ostrzeliwa

nia półwyspu. Dowództwo floty niemieckiej na Zatooe Gdańskiej 

najprawdopodobniej sądziło, że dotychczasowe akcje artyleryjs

kie okrętów przeciw Helowi w dostatecznym stopniu osłabiły wolę 

oporu załogi półwyspu i że nadszedł czas zaproponowania za- 

przestania walki.

Na drugi dzień po powtórnym ostrzeliwaniu Helu przez 

"Sohleswiga-Holstein" i "Sohlesien", głównodowodzący siłami 

Kriegsmarine na Zatooe Gdańskiej kontradm.Sohmundt wystosował 

ultimatum do kontradm.Unruga, w którym żądał kapitulacji Helu 

do dnia 30 września, do godz.10.00. Na wezwanie do poddania się 

dowództwo niemieckie nie otrzymało żadnej odpowiedzi.

25 W walce artyleryjskiej 27 września "Sohleswig-Holstein" 
wystrzelił 38 pooisków 280 mm i 85 pooisków 150 mm, a "SohlC' 
sień" - 75 pooisków 280 mm i 146 pooisków 150 mm. /H.Baoh- 
mann: op.oit., s.292/.

26 Historyk francuski J.Mordal uzasadnia wstrzymanie ostrzeli
wania Helu wyczerpaniem się zapasów amunioji hitlerowskich 
okrętów, /op.oit., s.760/.
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Brak odpowiedzi na wezwanie do kapitulacji oznaczał dla 

Niemców konieczność przygotowania się do generalnego natarcia 

na półwysep. W szturmie miały uczestniczyć siły lądowe oraz 

marynarka wojenna. Zadanie opanowania półwyspu, do wysokości 

Jastarni przydzielono oddziałom ze składu 374.pułku piechoty, 

natomiast wschodnia część mierzei miała być zajęta przez mary

narkę. Dowództwo hitlerowskie ostatecznie zrezygnowało w dniu 

28 września z wysadzenia desantu między Chałupami i Kuźnicą. 

Pozycje piechoty polskiej miały oddziały niemieckie obejść na 

pontonach od strony zatoki. Warunkiem xvszakże powodzenia ataku 

niemieckiego było wcześniejsze zniszczenie baterii im.H.Las

kowskiego oraz umocnień piechoty na zachód od Jastarni. Ponie

waż zadania tego nie udało się wykonać obu okrętom liniowym, 

Seekriegsleitung /dowództwo operacyjne marynarki niemieckiej/ 

wystąpiło już wcześniej do dowództwa wojsk lądowych o zwrócenie 

baterii kolejowej "Gneisenau". Baterię tę, którą w końcu sierp

nia marynarka oddała do dyspozycji dowódcy grupy armii "Pół

noc", zamierzano ustawić w okolicy Pucka. Stąd miała ona ostrze, 

lać i zniszczyć ostatecznie umocnienia polskie na Helu. Baterię 

obiecano dostarczyć, jednak z powodu zniszczenia mostów na 

Wiśle pod Tczewem i innych trudności, można ją było przetrans

portować do Pucka okrężną. drogą wodną z Piławy do Gdańska do

piero w południe.

Na froncie lądowym już od kilku dni ożywiona była dzia

łalność niemieckich patroli rozpoznawczych. Podchodziły one 

pod pierwszą pozycję opóźniającą. na zachód od Chałup. Równo

legle do wzrostu aktywności piechoty, nasiliło się ostrzeliwa

nie przez artylerię. Ogień nękający 3.dywizjonu ze składu 207. 

DP spadał na stanowiska polskie pod Chałupami i Kuźnicą. Ogień 
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ten wzmocniono przez przydzielenie piechocie dodatkowej ba

terii z ugrupowania gdańskiego gen.Eberhardta. Pod Puckiem 

stała w gotowości,od wieczora 30 września, bateria kolejowa 

marynarki /4 działa kal.150 mm/, podczas gdy stanowiska obroń

ców ostrzeliwane były z morza przez trałowce.

W godzinach rannych dnia 30 września artyleria nie

miecka skierowała silny ogień na stanowiska 2.plutonu 10.kom

panii batalionu "Hel", obsadzającego pod Chałupami pozycję 

opóźniającą o szerokości około 200 m. Po tym przygotowaniu 

artyleryjskim, nieprzyjaciel prowadził sporadyczny ogień o 

charakterze nękającym, po czym ponownie między godz. 12.12 

a 12.17 do akcji weszły wszystkie baterie. Pod silnym ogniem 

niemieckim żołnierze polscy, ponosząc straty, stopniowo v;yco- 

fywali się do miejscowości i obsadzili kolejną pozycję opóź

niającą na wschód od Chałup. Sama wieś zajęta została przez 

nieprzyjaciela po południu.

Wycofanie pododdziałów na drugą pozyoję opóźniającą i 

dalej w kierunku Kuźnicy umożliwiło bezpieczne wysadzenie 

przygotowanej na wschód od Chałup zagrody z głów torpedowych. 

Wysadzenia zagrody dokonał około godz.16.00 por. Więckowski, 

w momencie gdy piechota niemiecka weszła już do Chałup. Roz

legła się potężna eksplozja, liczne leje szybko wypełniły 

się wodą podskórną, łącząc się ze sobą. Wbrew jednak oczekiwa

niom efekt wysadzenia zagrody był mniejszy niż zakładano: wy

buch zniszczył wprawdzie tor kolejowy, leoz zakopane dość 

płytko pod powierzchnią głowy torpedowe, nie potrafiły po 

zdetonowaniu w sposób trwały oddzielić ozęśoi półwyspu znaj

dującej się w rękach polskich od tej jego części już opanowa

nej przez nieprzyjaciela. Mimo wszystko, wysadzenie zagrody 
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zmusiło Niemców do bardzo ostrożnego rozpoznawania terenu, 

wiedzieli oni bowiem o znajdującej się niedaleko za Chałupami 

drugiej podobnej zagrodzie.

Opanowanie przez Niemców Chałup i wysłanie patroli 

nieprzyjaciela w kierunku Kuźnicy świadczyło, że przeciwnik 

zdecydowany był rozwijać ofensywę na lądzie. Toteż w dużym 

pośpiechu kończono prace przy wyposażeniu schronów bojowych 

pod Jastarnią. Całą nadzieję pokładano w umocnieniach głównej 

pozyojl obronnej wierząc, że tutaj uda się powstrzymać napór 

wroga.

0 świoie 1 października sytuacja wewnętrzna jak 1 

położenie na froncie uległy dalszemu pogorszeniu. Dowódca 

Morskiej Obrony Wybrzeża komandor Stefan Frankowski meldował 

kontradm.Unrugowl o rozszerzaniu się nastrojów niezadowole

nia wśród żołnierzy kompanii rezerwowych. Informował także 

o postępach ofensywy niemieckiej pod Kuźnicą. Jedna z kompanii 

3«batalionu 374.pułku piechoty parła do przodu, zagrażając 

już głównej pozycji obronnej na zachód od Jastarni. W tej 

sytuacji Dowódca Floty zarządził odprawę, na której, oprócz 

komandora Frankowskiego, obeoni byli komandor Włodzimierz 

Steyer i szef sztabu Dowództwa Floty komandor Marian Majewski. 

Wtedy też zapadła deoyzja zaprzestania dalszego oporu. Bez

pośrednio po naradzie wysłano z Helu do kontradm.Sohmundta 

radiogram, zawiadamiający o gotowości strony polskiej do 

przeprowadzenia rozmów w sprawie ustalenia warunków kapitu

lacji. Umowa o zaprzestaniu walki podpisana została tego dnia 

wieozorem w kwaterze gen.Kaupisoha w Sopocie; ze strony pols- 
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klej podpisał Ją kmdr Majewski.

Decyzję o zaprzestaniu walki przekazano dowódcom dy

wizjonów i baterii na odprawie zarządzonej przez kmdn Steyerd 

przed południem 1 października. Wtedy też polecono zniszczyć 

w ciągu nocy cały sprzęt. Chociaż podpisana wieczorem tego 

dnia umowa kaplitulaoyjna zabraniała dokonywania zniszczeń, 

zarządzenie w sprawie demolowania sprzętu pozostało w mocy. 

Zabroniono jedynie dokonywania wybuchów. W tym samym czasie 

zapoznano skład osobowy wszystkich Jednostek z rozkczem dzien

nym nr 28 Dowódcy Floty. W swym ostatnim rozkazie kontradm.

Unrug wzywał załogę Helu do zachowania karnośoi i spokoju oraz 

do bezwzględnego wykonywania poleceń przełożonych. Rozkaz ten 

większość marynarzy i żołnierzy przyjęła z uozuoiem wielkiego 

bólu i zawodu, ale także w poczuciu konieczności zachowania 

postawy godnej obrońców ostatniego skrawka ojczyzny.

W ciągu całej nocy trwało we wszystkich oddziałach 

topienie amunicji i niszczenie sprzętu. W baterii im.H.Las

kowskiego zniszczono centralę artyleryjską, a ważniejsze 

części konżugatora, dalmierzy 1 przekaźników zatopiono. Zamki 

od dział oraz pozostałą amunicję zatopiono lub zakopano w 

ziemi. Praktycznie w baterii zniszczono wszelki sprzęt, z wy

jątkiem luf i podstaw dział 152,4 mm oraz schronów betonowych.

Akcją niszczenia wyposażenia objęte zostały także 

wszystkie baterie przeoiwlotnioze. Pozostałe zapasy amunioji 

zatopiono w morzu. W 21.baterii zniszczenia rozpoczęto od 

broni ręcznej i maszynowej; po wyjęciu zamków, gięto lufy 

między szynami urządzeń maskowniozyoh, a kolby i podstawy ka

rabinów maszynowych rozbijano młotami. Dalmierze, odbiorniki 
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elektryczne 1 inne przyrządy pomiarowe, a także hełmy poroz

bijano na słom. Zamki od dział i oporopowrotniki wymontowano. 

Przy świetle księżyca przenoszono sprzęt i pozostałą amunicję 

na oozekująoe łodzie rybackie, wywożono w morze i topiono.

Obsada plutonu nkm plot, w Jaś tar ni n*.e tylko rozebrała 

i porozbijała własny sprzęt, ale także zniszczyła działa 41. 

baterii przeciwdesantowej, topiąc zamki i amunicję. Slekierai 

pocięto dalmierze oraz zdemolowano oporopowrotniki. W innych 

oddziałach niszczono działa, zalewając lufy kwasami. W kompa

niach piechoty batalionu "Hel" topiono granaty, amunicję strzt 

leoką oraz zamki z karabinów. Same karabiny niszczono, rozbi

jając kolby o drzewa. Aby uczynić zadość warunkom umowy kapi- 

tulaoyjnej, w każdym oddziale utworzono stos broni z pewnej 

ilości karabinów, z których wyjęto zamki. Po dokonanych znisz- 

ozeniaoh, niezdatna do użyola była także 34.bateria nadbrzeża 

na, utworzona z dwóoh wież artyleryjskich zdjętych z "Gryfa". 

Bateria ta niestety, nie zdążyła już wejść do akcji. Po zastyg 

nięoiu betonowych fundamentów zdołano 30 września wieczorem 
27 oddać z pojedynczego działa zaledwie dwa strzały próbne.

2 października przed południem oddziały Wehrmachtu 

wkroczyły do Jastarni i Juraty, podczas gdy w Helu wylądowały 

kompanie pieohoty morskiej, przywiezione wcześniej do Gdańska 

przez okręty liniowe. Tym samym zakończyła się mężna walka 

marynarzy i żołnierzy wchodzących w skład załogi Helu.

W toczonych z górą miesiąc bojach ozołową rolę odegrali 

artylerzyśoi z baterii nadbrzeżnych. Dużej inicjatywie dcwódoół 

baterii oraz poświęceniu i męstwu marynarzy z obsługi baterii

27 E. Pappelbaumt op.olt., s.10.
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zawdzięczać należy, że artyleria nadbrzeżna wielokrotnie od

pędzała od wybrzeża swoim ogniem okręty niemieckie. W walce 

tej wspomagana ona była skutecznie przez baterie przeciwdesan

towe, a szczególnie przez 43.baterię.

Na najwyższe uznanie zasługiwało dwukrotne podjęcie 

walki przez średnią baterię im.H.Laskowskiego z dwoma hit

lerowskimi okrętami liniowymi. Mimo absolutnej dysproporcji 

sił oraz doznanych uszkodzeń i poniesionych strat załoga 

baterii zdołała osiągnąć oo najmniej jedno trafienie okrętu 

"Sohleswig-Holstein"-.. Na słowa uznania zasługiwały także obie 

baterie "międzynarodowe", to jest 32.i 33.bateria nadbrzeżna, 

loh ogień okazał się groźny nawet- dla okrętu liniowego "Sohle

sien", a w licznych wypadkach rozproszył i zmusił do zawró

cenia trałowce przeciwnika. To samo trzeba powiedzieć o nie 

zidentyfikowanej z całkowitą pewnością do dzisiaj baterii kal. 

75 mm, której Już pierwsze pociski trafiły 12 września tra

łowiec "Otto Braun". Ciekawym przykładem współdziałania baterl 

nadbrzeżnych z Helu z oddziałami lądowymi płk.Dąbka na Kępie 

Oksywskiej było kilkakrotne ostrzeliwanie stanowisk i kolumn 

marszowych piechoty hitlerowskiej oraz odpędzenie od Oksywia 

zespołu trałowców w dniu 19 września. Akcje baterii polskich 

na Helu były niestety ograniczone niewystarczającymi zapasami 

amunicji.

Na temat znakomitego wyszkolenia artylerzystów pols

kich znajdujemy wiele wzmianek w opracowaniach niemieckich, 

zarówno pisanyoh w ozasie wojny, jak też ogłoszonych po jej 

zakończeniu. Wysoka ocena umiejętności marynarzy polskich 

przez przeciwnika może byó słusznym powodem do dumy dzielnych 

obrońców Helu. Swój marynarski 1 żołnierski obowiązek wypełni

li oni nienagannie.



Kmdr por. mgr Zdzisław Waśko

WYBRANE ZAGADNIENIA UDZIAŁU MARYNARKI WOJENNEJ 
W ODBUDOWIE GOSPODARKI MORSKIEJ W LATACH 1945-1949.

Myśl polityczna Polskiej Partii Robotniczej i obozu 
demokratycznego, zakładająca w trudnych dla naszego narodu 

latach wojny odzyskanie szerokiego dostępu do morza, została 

urzeczywistniona wiosną 1945 roku, kiedy oddziały Armii Ra

dzieckiej i Wojska Polskiego wyzwoliły Wybrzeże. Stan w 

jakim objęliśmy ziemie nadmorskie nie napawał optymizmem. 

Całe Wybrzeże było moono zniszczone, opustoszałe, pozbawione 

komunikacji i transportu, a wody terytorialne zaminowane i 

usiane wrakami zatopionych statków,

Pożoga Wojenna, która przeszła przez tereny nadmorskie 

nie oszczędziła prawie żadnego miasta ani osiedla. Gruntowne

mu i powszeohnemu zniszczeniu uległy porty, stocznie oraz za

kłady przemysłowe. Szczególnie wielkie straty poniosło Wybrze

że Gdańskie. Prawie doszczętnie został zburzony i spalony 

Gdańsk. Pożary pochłonęły nie tylko tysiące domów, lecz rów

nież elewatory, spiohrze, magazyny portowe i inne urządzenia 

komunalne miasta. Ogromne strdty były w porcie, gdzie wyco

fujące się wojska niemieokle wysadziły w powietrze prawie 

wszystkie nabrzeża i falochrony oraz dokonały planowej i bez
względnej dewastacji obiektów oraz urządzeń portowych.1

Wielkie dzieło odbudowy i zagospodarowania Wybrzeża 

podjęte zostało przez władzę ludową bezpośrednio po zakończe

niu działań wojennych. W tym ogólnospołecznym wysiłku nie za

1 E. Kwiatkowski: Sprawozdanie Delegata Rządu dla spraw Wybrze 
ża z akcji odbudowy i zagospodarowania Wybrzeża Morskiego 
z 28.2.1946 r. Archiwum Marynarki Wojennej, teczka nr 8/129, 
a. 1-3.
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brakło również organizującej się od podstaw Marynarki Wojennej. 

Powołana rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego 

Marynarka Wojenna od pierwszych dni istnienia, oprócz wykony

wania swoich podstawowych zadań obronnych, udzielała wydatnej 

pomocy organom władzy ludowej w tworzeniu nowego życia spo

łecznego i gospodarczego na Wybrzeżu.

Przejawem tej jjomooy była między innymi konkretna dzia

łalność stanu osobowego marynarki w przejmowaniu i zabezpie

czaniu mienia państwowego, uruchamianiu portów, zakładów pro

dukcyjnych i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gdańs

ka i Gdyni. Wiele w tym względzie dla mieszkańców Trójmiasta 

zrobiła kadra i marynarze 1.Samodzielnego Morskiego Batalionu 

Zapasowego. Im bowiem w udziale przypadł obowiązek zaciągnię

cia pierwszych polskich wart w Stoczni Północnej 1 fabryce 

wagonów kolejowych w Gdańsku oraz ochrony 1 zabezpieczenia 

ocalałych obiektów zlokalizowanych na terenie Nowego Portu, 
2 na wyspie Holm i w Wisłoujśoiu. Pełniąc odpowiedzialną służbę, 

marynarze niejednokrotnie musieli bronić dostępu do hal stocz

niowych, gdzie znajdowało się wiele drogocennego materiału 1 

poszukiwanego sprzętu okrętowego, bowiem na terenie stoczni 

miały miejsce wypadki grasowania różnego rodzaju szabrowników, 

którzy m.in. próbowali samochodami wywieźć drogie narzędzia 
i obrabiarki.3 

o
K.Kopiec; Początki ludowej Marynąrki Wojennej. Relacja z 1962 
roku, w zbiorach Wydziału Historycznego Zarządu Politycznego 
Marynarki Wojennej, syg. 127, s.1-3.

3 H.Malinowski: Relacja b.zastępcy dowódcy 1.Samodzielnego 
Morskiego Batalionu Zapasowego, Gdynia 1962, syg.109, s.24.
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Z ohwilą przybycia do Gdańska, wraz z grupą pracowników 

ludowej administracji, inż. Stanisława Okęckiego, pierwszego 

wojewody gdańskiego, batalion podjął się również ochrony i nie. 

sienią pomocy w organizowaniu województwa. Wyznaczony pododdzi( 

w sile 20 marynarzy pod dowództwem por.mar. Kolasy, dzień i 

noc strzegł pomieszczeń siedziby Gdańskiego Urzędu Wojewódz

kiego w Sopocie 1 mieszczącej się tam kasy wojewódzkiej.' 

Marynarze tego pododdziału ochraniali także gmach Wojskowej 

Prokuratury i Sądu Marynarskiego.'’

Ponadto wydzielone z batalionu morskiego specjalne pod

oddziały jnarynarzy pomagały Komendzie Garnizonu i Komendzie 

Miejskiej Milicji Obywatelskiej w akcjach wysiedlania Niemców 

i likwidacji wrogich elementów na terenie Gdańska. V/ jednej 

z takich akcji grupa 100 uzbrojonych marynarzy pod dowództwem 

kpt. Kowrygi zabezpieczała w dniu 20 llpoa 1945 r. wysiedlanie 
Niemców z rejonu VI Komisariatu M.O. we Wrzeszczu.*3 W tym 

okresie aparat kwatermistrzowski batalionu pod kierownictwem 

kmdr.por. Dobrenko zabezpieczał poniemieckie magazyny żywnoś

ciowe w Gdańsku. Magazyny te były dobrze zaopatrzone i zapew

niały jednostce wyżywienie przez dłuższy czas. Z dniem 8 sier

pnia 1945 roku'pluton kpt.mar. Eustachego Szczepaniaka objął 

nadzór i ochronę budynków byłego Morskiego Baonu Lotniczego 
7 

w Pucku.

Podobnie jak w Gdańsku, wydzielony z batalionu oddział 

marynarzy z oficerami - kmdr.ppor. Tarnowskim, kpt.mar. Trzciń

skim i por. mar. Iwankiewiczeui, począwszy od 3 kwietnia 1945

4 K. Kopiec: op.oit., s.27.
3 Zesp. 1 SMBZ, 111-384-18, s.198. CAW.
6 Zesp. 1 SMBZ - 309/61, s.192. CAW. 
7 

Zesn.ośrodek Szkolenia Specjalistów Morskich, tęcz.16. 
s.243. AMW. ’ ’
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roku ochraniał wyznaczone obiekty portowe i stoczniowe w Gdyni. 

Dwa dni później, z chwilą wyzwolenia Oksywia marynarze przystą

pili do ochrony dzisiejszej Stoczni im. Komuny Paryskiej, Jak 

również terenów przyległych do portu wojennego., Od 7 kwietnia 

tegoż roku oddział wartowniczy, składający się z 34 marynarzy 

pod dowództwem ppor.mar. Bluma, zabezpieczał Stocznię Marynarki 

Wojennej 1 port wojenny na Oksywiu.W tym czasie pluton moto

rzystów pod dowództwem ppor. mar. Janusza Kunde przejął ochro

nę Gdyńskiej Stoczni Remontowej, wystawiając posterunki od 

strony basenu rybackiego i dróg dojazdowych. Pozostali maryna

rze pod dowództwem por. mar. Skorka zajęli się ochroną mostów 

i linii telefonicznych oraz usuwaniem min 1 gruzu z ulic Gdyni.

Poza pełnieniem służby wartowniczej, skład osobowy ba

talionu brał ozęsty udział w gaszeniu wybuchających stale 

pożarów, wznieoanyoh przez różnego rodzaju maruderów i dywersan- 

tów niemieckich, ukrywających się jeszcze w mieście. Ihżary w 

tym czasie były plagą miasta Gdańska. Płonęły ocalałe w ozasie 

działań wojennych zakłady przemysłowe i obiekty użyteczności 

społecznej. Ogień niszczył oenne zabytki i dzieła sztuki. 

Bywały okresy, że marynarze po kilkanaście razy dziennie wy

stępowali w charakterze strażaków, gasząo. pożary na terenie 

stoozni "Schiohau”, wyspie Holm i w fabryce wagonów. Nierzadko 

również jeździły z Nowego Portu specjalne oddziały do gaszenia 

płonących magazynów portowych i zakładów przemysłowych zloka- 
9 lizowanyohw Gdańsku. Między innymi w dniach 16 i 19 kwietnia 

1945 roku oficerowie - kpt.mar. Gładki, kpt.mar. Wasilny i por. 

mar. Skorupski, wraz z grupą marynarzy, brali aktywny udział

9 H.Malinowski: op.olt., s.24
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w lokalizacji groźnego pożaru, jaki wybuchł na terenie stoczni 
1 ogdańskiej nr 2. Wiosną tegoż roku wykonując zadania służbowe, 

ppor. mar. Leon Doroszewski wraz z grupą marynarzy ugasili po

żar, jaki miał miejsce w fabryce zapałek, usytuowanej przy 

szosie prowadzącej do Nowego Portu. Nie patrząc na groźbę ewen

tualnego wybuchu zmagazynowanej siarki, marynarze, nosząo wodę 

wiadrami z płynącego opodal strumyka, gasili pożar. Dzięki temu 

niebezpieczeństwo zażegnano, ratując fabrykę przed całkowitym 
11 zniszczeniem.

Drużyna przecipożarowa plutonu motorzystów, jako jedyna 

działająca bezpośrednio po wojnie w porcie gdyńskim straż 

pożarna, ugasiła ogień, Jaki wybuchł w piwnicach tzw. domu 

pilotów przy ul. Chrzanowskiego 14, przyczyniając się do urato- 
1 2 wania tego budynku mieszkalnego.

W dniu 12 listopada 1946 r. 35 marynarzy Kadry Marynarki' 

Wojennej w Nowym Porcie wyróżniło się odwagą podczas gaszenia 

pożaru na terenie portu w strefie wolnocłowej, za oo otrzymali 

podziękowanie i wyrazy uznania od kierownictwa Biura Odbudowy 
Portów.13

W związku z częstymi pożarami na terenie Gdańska i ko

niecznością niesienia pomocy, powołano w batalionie drużynę, a 

następnie oddział straży pożarnej, dowódcami których byli bos

manmat Grunwald i chor. B.Widawski. Oddział ten, po przeszkole

niu, brał udział w różnych akojaoh przeciwpożarowych na terenie

10 Zesp. OSSM; teoz.nr 16, s.140. AM».
11 1.Doroszewski: Moja służba w 1.Morskim Batalionie Zapasowym 

od stycznia 1945 roku do marca 1946, WH ZP MW, syg.101, s.24<
12 J.Kunde: Fragment działalności plutonu motorzystów kompanii 

technicznej z 1.Samodzielnego Baonu Morskiego; relaoja z 
1970 r., WH ZP MW, syg. 234, s.3.

13 Zesp.Zarząd Polityczny, teoz.67/5, s.358, AMW. 
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miasta. Za właściwą postawę w ozasie gaszenia pożarów na terenie 

Gdańska wielu marynarzy zostało wyróżnionych w rozkazach komen

danta garnizonu gen.lejt. Mikulskiego i Jego zastępcy płk.
*1 Zł Krutijewa.

Wszędzie tam, gdzie Jednostki marynarki wojennej za

bezpieczały obiekty przemysłowe, pomagały Jednocześnie w pra

cach porządkowych, usuwając skutki niedawnych walk. Od pierw

szego dnia pobytu na terenie stoczni gdańskiej marynarze 

1.SMBZ zajmowali się ogrodzeniem stoczni, usuwaniem gruzu oraz 

zakopywaniem rozkładających się trupów ludzkich i padliny. W 

obrębie fabryki wagonów marynarze rozbierali liczne zapory 

przeciwpancerne i zasypywali rowy strzeleckie. W Nowym Porcie 

ściągano i usuwano poniemieckie wraki samochodowe znajdujące 

się między ul.ul. Oliwską i Rybną oraz zasypywano leje bombowe 

na ul. Rybackiej. Marynarze pomagali także robotnikom w po

rządkowaniu torów kolejowych i w prowizorycznym uruchamianiu 
1 5 urządzeń portowych. J

Wydzielony ze składu kompanii pokładowej i technicznej 

pluton pod dowództwem por. mar. Janusza Kunde, obok sprawowa

nia ochrony twierdzy i portu Wisłoujście, wykonywał szereg 

prac spąłeozno-użytecznych na rzecz wojska i ludności cywilnej. 

W pierwszym rzędzie zorganizował dla potrzeb marynarki przystań 

oraz doprowadził do stanu używalności istniejące tam urządze

nia portowe i tabor pływający. Między innymi specjaliści pluto

nu technicznego ze słuchaczami kursu morskiego doprowadzili do 

używalności 200-osobową łódź motorową "Wisłoujście", wykorzys-

1 4K.Kopiec: op.oit., s.29.
15 Zesp. III-384-31,s.11O, 122, 159.CAW.
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taną później przez żeglugę przybrzeżną jako statek pasażerski; 

ściągnęli także z mielizny holownik G-1, wyremontowali 6 moto

rówek, 4 jaohty pełnomorskie, Jeden tankowiec motorowy i holow. 

nik "Hel* oraz, znaleziony w Pleniewie, częściowo zatopiony, 

drewniany, 10-metrowy kuter rybacki. Poza tym w warsztatach 

twierdzy doprowadzono do stanu używalności 3 samochody osobowe, 

6 ciężarowych i 5 przyczep. Wyremontowany systemem gospodar

czym sprzęt i jednostki pływające służyły celom szkoleniowym, 

jak również były wykorzystywane do komunikacji na zatoce mię- 

dzy Gdynią a Nowym Portem. Jeden z wydobytych i wyremontowa

nych kutrów rybackich przekazano w dzierżawę spółdzielni w No

wym Porcie, za co jednostka otrzymywała około 10 ton ryb mie

sięcznie, przeznaczonych na polepszenie wyżywienia stanu oso- 
17 

bowego batalionu.

Na terenie Gdyni marynarze wraz z żołnierzami jednostki 

budowlanej pracowali nad usuwaniem poniemieckich umocnień 

przeoiwozołgowych, różnego rodzaju zasieków z drutu kolczas

tego , drewniano-ziemnyoh inżynieryjnych punktów ogniowych. 

Marynarze zajmowali się też usuwaniem drzew wywróconych przy 

drogach na trasie Gdynia - Oksywie oraz porządkowaniem zawa

lonego stosami gruzu i śmieci portu wojennego na Oksywiu. Po

magali im w tej pracy marynarze II batalionu rekruckiego, 

którzy pod dowództwem kpt.mar. Kasperskiego przez trzy dni 

zasypywali na terenie portu rowy i doły po bombach. Batalion 

ten wyróżnił się także w pracach przy oczyszczaniu szpitala 

marynarskiego, dowództwa floty i domów oficerskich na Oksywiu.

16 Zesp. 111-384-12, s.357. CAW.
"Gazeta Morska", nr 74 z 16.11.1945 i nr 40 z 10.02.1946.

18 Zesp. III-384-4, s.52. CAW.
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Wiele czasu i pracy pochłonęło marynarzom uciążliwe 

usuwanie poniemieckich rusztowań do maskowania okrętów pod

wodnych, znajdujących się przy wszystkioh molach portu wojen

nego. Latem 1545 roku naprawione zostały 4 rozbite w czasie 

działań wojennych tunele oraz usunięto gruz ze zniszczonych 

wiaduktów nr 1 i 4, umożliwiając w ten sposób przejazd pocią

gów do basenu przeładunków masowyoh. Ponadto jednostki sta

cjonujące w tym okresie w Gdyni brały często udział w odgru

zowywaniu i porządkowaniu miasta, wnosząc w ten sposób swój 
1 9 wkład w odbudowę i aktywizację Gdyni.

Podjęcie szerokiego frontu prac nad odnową żyoia gos

podarczego na Wybrzeżu nie było realne bez posiadania siły 

roboczej. Uwzględniając zapotrzebowanie społeczne na różnego 

rodzaju specjalistów, Marynarka Wojenna skierowała szereg 

odpowiednio przygotowanych fachowców do poszczególnych instytu

cji i zakładów przemysłowych wybrzeża. Wykonywali oni tam 

różnorodne prace. Między innymi kpt.mar. Bernalewski, oddele

gowany w kwietniu 1945 roku do dyspozycji Departamentu Mors

kiego Ministerstwa Przemysłu, uczestniczył jako rzeozoz- "ioa 
w praoaoh komisji przejmującej od władz radzieckich porty w-az 

20 z wszystkimi ocalałymi urządzeniami. Kmdr ppor. inź. W.Tar

nowski, oddelegowany na przełomie lat 1947-1948 do Stoczni 

"Odra" w Szczecinie, kierował pracami przy wykańczaniu kadłuba 

statku "Oliwa", otrzymanego w ramach odszkodowań za straty w 
21 żegludze poniesione w drugiej wojnie światowej. Marynarz 

1 9 "Gazeta Morska", nr 6 z 7*09«1945 r.,"Nasza Morze, nr 83 
z 19-08.1945 r. i nr 49 z 10. 07.1945 r.

20 Zesp. 1SMBZ -309/61, s.149. CAW. 
21 M.Filipowicz: Wspomnienia dotyczące spraw Marynarki Wojen

nej w latach 1925-1947. Relacja z 1967 r. WH ZP MW, syg. 
179, s.170-171.
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Piotr Jarzębówioz, za zgodą dowództwa Marynarki Wojennej, przez 

dłuższy ozas wykonywał funkcję bosmana portu handlowego Hel 
22- Jastarnia.

Jednostki marynarki wojennej włożyły również wiele wy

siłku w odbudowę i uruchomienie zakładów energetycznych, usy

tuowanych na terenie Trójmiasta. Już w maju 1945 roku, wydzie

lona grupa elektryków, pod kierownictwem kmdr ppor.inż. Ste

fana Nehrebeckiego, uruchomiła własnymi siłami na terenie 

koszar małą elektrownię o prądzie zmiennym mocy 50 KW. Praca 

nad uruchomieniem elektrowni trwała niespełna trzy tygodnie. 

Marynarze specjaliści musieli w tym ozasie wyszukać oraz zgro

madzić odpowiednią ilość sprzętu i narzędzi, wyremontować 

agregat wraz z silnikiem, a następnie zainstalować go na 

specjalnie wykonanym betonowym fundamencie oraz dokonać kontro

li i założenia nowej sieoi elektrycznej. Dzięki żmudnej 1 

Ofiarnej pracy całego kolektywu, pierwszy prąd popłynął pod 

koniec maja, nie tylko dla potrzeb jednostki, lecz i dla 
mieszkańców ul.ul.Ollwsklej i Wyzwolenia w Nowym Porcie.22 23 24

Bezpośrednio po uruchomieniu elektrowni marynarze 

Szkolnego Pułku Marynarki Wojennej podłączyli do sieoi stację 

pomp, zainstalowali komorę dezynfekcyjną i uruchomili łaźnię 

o przepustowości około 1000 ludzi na dobę. We własnym zakresie 

rozwiązano także problem paliwa dla siłowni. Potrzebną ropę 

znaleziono na małym zbiornikowcu 350 ton, który ściągnięto 
24 z plaży na wysokośoi mola sopockiego.

22Zesp.DMW, teoż.nr 8/12, s.3398. AMW.
23K.Kopiec: op.oit.,a.23 i "Gazeta Morska", nr 76 z 18.11. 

1945 r.
24 S.Nehrebecki: Wspomnienia wojenne 1939-1945 T.’ Relacja 

z 1965 r., WH ZP MW, syg.148, s.23-27.
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W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na energię 

elektryczną i podłączeniem do sieci budynków zajętych przez 

marynarzy Floty Bałtyckiej ZSRR i Wojennego Komendanta Portu, 

zaistniała konieczność zainstalowania dodatkowego agregatu 

prądotwórczego. Pilnie poszukiwany agregat o mocy 50 KM zna

leziony został przypadkowo na zatopionym statku w kanale wejś

ciowym do portu, na wysokości twierdzy Wisłoujśoie. Była to 

olbrzymia ssąsa pogłębiarka "Fuszing", zbudowana dla Chin w 

stoczni Sohiohau, nie przekazana nabywcy. Wymontowania agre

gatu że strzeżonego przez władze radzieckie, statku dokonał 

por.mar. Aleksandrowicz, wraz z czterema marynarzami, w nooy 

i bez żadnych komplikacji dostarczył go do koszar. Przejęty 

agregat prądotwórczy został w przeciągu 10 dni zamontowany w 

piwnicy obok już istniejącego agregatu.

W pracach nad poszukiwaniem, zwiezieniem i uruchomieniem 

tej tak nieodzownej elektrowni wyróżnili się oficerowie : 

A.Berezeoki, M.Ruszkowski, Wabiszewioz, mat z cenzusem Sel- 

dena, motorzyści - bosm. Cienkiewioz, mat Wawrzyniak oraz 

elektrycy - bosmat Pendeluk, mat Biliński i Saurant. J

Drugą z kolei elektrownię o znaczeniu lokalnym, wyremon

towano i uruchomiono latem 1945 roku na terenie Wisłoujśoia. 

Naprawy ex^’'trowni dokonała grupa marynarzy pod kierownictwem 

por.mar. A.Berezeokiego i elektryka bosmata Pendeluka. Z ener

gii elektrycznej korzystała przystań i obiekty zajmowane przez 

oddzfał techniczny Szkolnego Pułku Marynarki Wojennej. Moo 

produkcyjną elektrowni wykorzystano również dla potrzeb war

sztatów mechanicznych, gdzie dokonywane były w tym ozasie

23 s. Nehrebecki: op.oit., s.23-26.
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przeglądy kadłubów i silników napędowych taboru pływającego 

oraz remonty różnego sprzętu 1 jednostek wydobytych z dna 

morza. Z Jednostek tyoh korzystała zarówno marynarka jak 1 

żegluga przybrzeżna.

W podobny sposób wyremontowano siłownię dieselowską o 

mocy 500 KW w porcie wojennym na Oksywiu. Uruchomiona w 

krótkim czasie po wojnie elektrownia zasilała obiekty Mary
narki Wojennej oraz pobliską stocznię * mieszkańców miasta.26 27 28 29 

Przystępując do uruchamiania elektrowni, marynarze mus leli 

w pierwszym rzędzie odremontować częściowo zniszczony pocis

kami artyleryjskimi budynek, oczyścić kotłownię 1 zbiorniki' 

na wodę, naprawić zespół agregatów i przetwornic. Szczególnie 

dużo wysiłku kosztowało marynarzy uruchomianie przetwornicy 
28 nr 4 i transformatora wysokiego napięcia.

Równolegle z oaoudową elektrowni marynarze z kompanii 

technicznej pracowali przy zakładaniu instalacji i przewodów 

elektrycznych oraz naprawie latarń na poszczególnych nabrze

żach portu. Poza tym kompania techniczna pomagała w urucho

mieniu stacji pomp i w doprowadzeniu wody do nabrzeży i mola. 

Zanim jednak popłynęła woda, marynarze musiell dokładnie spran- 
29 dzió i wyremontować przestarzałe zasuwy i rurociągi wodne.

W związku z dotkliwym brakiem energii elektrycznej 

w Gdańsku, prezydent miasta, Kotus-Jankowski, zwrócił się do 

dowódcy batalionu morskiego o pomoc w uruchomieniu elektrowni 

na Ołowianoe. Do praoy tej oddelegowany został kmdr ppor. inż.

26 "Gazeta Morska", nr 74 z 16.11.1945 r.
27 Tamże, nr 7 z 8.09.1945 r. i nr 97 z 8.04.1946 r.
28 CAW-III-384-31, s.161, 173.
29 Zesp. 1 SMBZ-309/61, s.103. CAW.
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Nehrebecki wraz z grupą najlepszych specjalistów elektryków. 

Prace remontowe poprzedziła wizja lokalna elektrowni, dokonana 

przez kmdr.ppor.inż. Nehrebeckiego i inż. Fabierkiewicza, przed

stawiciela Zakładów Energetycznych Okręgu Pomorskiego, inwesto

ra i głównego wykonawcy robót. W wyniku przeprowadzonej wizji 

stwierdzono, że obiekt, w którym mieściły się hale turbin i 

prądnic, był częściowo zniszczony, kotłownia uszkodzona, a z 

turbin pozdejmowane przez Niemców regulatory obrotów /po dłu

gich poszukiwaniach zostały one odnalezione w studni na dzie

dzińcu/. Przy tym stanie rzeczy zdecydowano się przystąpić do 

uruchamiania turbiny parowej o mocy 3 000 KW, jako najmniej 

zniszczonej. Prace remontowe trwały około czterech miesięcy.

W okresie tym często brakowało narzędzi 1 odpowiedniego materia

łu. Marynarze, aby uniknąć przestojów w pracy, jeździli po te

renie Gdańska w poszukiwaniu sprzętu, kabli i różnego rodzaju 

przewodów, wymontowująo je nieraz z innych zakładów przemysło

wych. Pokonując te wszystkie trudności, pracownicy zakładów 

energetycznych wraz z marynarzami oddali w dniu 9 września 1945r 

pierwszy podzespół turbino-prądnio z podłączeniem sieci miejs

kiej. H uroczystym przekazaniu gospodarzom miasta pierwszej, 

gotowej do eksploatacji, turbiny parowej wzięli udział przed

stawiciele wojska i Zakładów Energetycznych z dyrektorami inż. 
Małeckim, ob. Jelonkiem i zastępcą dyrektora inż. Wierzbickim.3® 

Uruchomienie elektrowni parowej na Ołowianoe pozwoliło 

również zasilać w prąd Gdynię, dostarczając miastu 1 000 KW 

na dobę.

3® S.Nehrebecki: op.oit., s.37-39 i K.Kopiec: op.oit., s.27.
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Marynarze pomagali także w naprawie przewodów, urucho
mieniu gazowni i wodociągów miejskich.31 32 Latem 1946 roku Mary

narka Wojenna udzieliła wydatnej pomocy zakładom energetycz

nym Wybrzeża w odbudowie jedynego w Polsoe kabla podmorskiego 

wysokiego napięcia, łączącego Gdynię z Helem. Kabel ten zo

stał ułożony przez Niemców w 1942 roku, z zachowaniem jak naj

dalej idącej tajemnicy wojskowej. Służył on do zasilania w 

energię elektryczną bazy okrętów podwodnych w Helu. Przypad

kowo jesienią 1945 r. przy kolejnym włączaniu stacji trans

formatorowych odnaleziono początek kabla, który naprowadził 

na ślad istnienia linii. Sprawdzając przy pomocy marynarzy 

linię, ustalono, że kabel jest uszkodzony na głębokości 

około 4 metrów w pobliżu Helu. Po odnalezieniu miejsca usz

kodzenia kabla rozerwanego miną, okazało się, że brakuje kilka

dziesiąt metrów przewodu. Praca przy remoncie uszkodzonego 

kabla była nadzwyczaj trudna i niebezpieczna, ponieważ cały 

montaż musiał odbywać się na morzu w odległości 1 kilometra 

od lądu. Praoę dwóch brygad monterskich na morzu zabezpieczała 

marynarka wojenna, przydzielając w tym celu dwa pontony i 

motorówkę. Po trzeoh dniach uciążliwej pracy, uszkodzenie 

usunięto i w dniu 26 czerwca 1946 r. kabel oddano do eks

ploatacji.

Uruchomienie kabla morskiego Gdynia - Hel o długości 

24 km, przyczyniło się do zasilania w energię elektryczną 

Helu, Jastarni i Juraty oraz umożliwiło dalszą odbudowę sieoi 

elektrycznej, jak również zniszczonej elektrowni parowej na 
32 

Helu.

31 "Gazeta Morska", nr 7 z 8.9.1945 r.
32 "Gazeta Morska", nr 185 z 8.7.1946 r.
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W tym samym roku dowództwo Szczecińskiego Obszaru 

Nadmorskiego w Świnoujściu przez dłuższy czas, na prośbę lud

ności, ozyniło starania, uwieńczone ostatecznie pomyślnym 

skutkiem, o przyłączenie sieoi miejskiej do elektrowni w 

Białogardzie, gdyż do tej pory energię elektryczną dostarczała 
33 elektrownia z Hamburga.

Marynarka Wojenna oddawała też nieocenione usługi w 

odbudowie i zorganizowaniu łączności na Wybrzeżu. Zakres prao 

prowadzonych przez jednostki łączności był w tym okresie bardzo 

szeroki. Zobrazować go mogą chociaż częściowo poniżej przyto

czone przykłady.

Na przełomie lat 1945-46 grupa łącznośoiowoów pod do

wództwem bosmata Alfonsa Góreckiego prowadziła w porozumieniu 

z dyrekcją poczt i telegrafów poszukiwania sieoi kablowej na 

terenie Trójmiasta. Pokonując trudności wynikające z braku 

odpowiednich narzędzi i dokumentacji technicznej, zawierającej 

dane oo do trasy przebiegu kabla, marynarze odznaleśli szereg 

linii, które po usunięciu uszkodzeń zostały wykorzystane dla 

potrzeb wojska i instytucji cywilnych.

W 1947 r. kompania kablowo-eksploatacyjna marynarki 

wojennej zbudowała własnymi siłami linię telegraficzną Zagórze 

-Puok-Hel i przewodową linię telegraficzną z kabla polowego, 

od poozty z Wielkiej Wsi do portu we Władysławowie, z odgałę

zieniem do Hallerowa. Linia ta wynosiła kilka kilometrów. 

Latem tego roku marynarze plutonu ohor.A.Góreckiego ułożyli 

ponad 4 500 metrów ziemnego kabla telefonicznego w Redłowie, 

Grabówku i Chyloni! oraz dokonali remontu 14-parowego kabla

33 Zesp. SON, tęcz.62/3, s.81. AW.
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morskiego na odcinku Gdynia-Hel. 34

W 1948 roku łącznościowcy pracowali przy naprawie kabli 

podziemnych w porcie handlowym w Gdyni, przebudowie krosu 

kablowego w oukroporoie oraz remoncie kabli w Orłowie i na 

linii Chylonia-Beda. Wydzielona grupa specjalistów uczestniczy, 

ła w poszukiwaniu i wydobywaniu kabla morskiego na Zatoce 

Gdańskiej. W czerwcu marynarze budowali linię telefoniczną 
t

trój obwodową, na odcinku Władysławowo-Hel. We wrześniu mary

narze kompanii kablowo-eksploataoyjnej i kompanii szkolnej 

założyli stałą linię telefoniczną w Łebie, Lubiewie, Darłowie 

i na Westerplatte oraz na odcinku-Łeba-Czołpino. W tym samym 

roku marynarze ułożyli 80 km kabla na Mierzei Wiślanej i około 

24 km kabla w rejonie Bazy Marynarki Wojennej Świnoujście. 

Przekazali również do użytku publicznego linię napowietrzną 

Puok-Biała Góra, długości około 30 kilometrów. Ponadto Mary

narka Wojenna oddała do dyspozycji Dyrekcji Poozt 1 Telegra

fów w Gdańsku automatyczną centralę telefoniczną na 3 600 
35 numerów.

Wychodząc naprzeciw prośbie ówczesnego Ministerstwa 

Poozt i Telegrafów, Marynarka Wojenna skierowała dwa okręty 

do zabezpieczenia prac duńskiego kablowca "Minerwa” przy na

prawie kabla podmorskiego, łączącego Polskę z państwami skan

dynawskimi. Zadanie było wykonywane przez trałowce "Kondor” i 

"Czapla”® okresie od 5 grudnia 1947 r. do 19 stycznia 1948 r. 

na wodach zagrożonych w rejonie Kołobrzegu. Ze względu na duże 

niebezpieczeństwo, załogi polskich okrętów musiały być w stałej

34 Cz.Kuczyński: Zarys historii jednostki łączności Mar.Woj. , 
w latach 1946-1956. WH ZP MW, Gdynia 1963, s.98-101.

33 p.puozynieo; Wspomnienia z lat służby w jednostce łączności 
Mar.Woj. Relacja z 1964 r., WH ZP MW, syg. 137, s.3-14.
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gotowości bojowej, czuwając, aby kablowiec duński nie wszedł 
_ ® 36w pole minowe.

Za wzorowe wykonanie zadania załogi okrętów "Kondor" i "Czapla" 

dowodzonych przez kmdr.ppor. Jacka Dehnela i kpt.mar. Józefa 

Górnego, otrzymały podziękowania od Wielkiego Towarzystwa 
37 Telegrafów Północy w Kopenhadze.

Od pierwszych lat poważny wkład pracy w odbudowę gos

podarki morskiej wniosła także Stocznia Głównego Portu Mary

narki Wojennej na Oksywiu, powołana do życia rozkazem Naczel

nego Dowódcy Wojska Polskiego nr 0302/0rg. z dnia 28.10.1945 r. 

Powstała ona 20 listopada 1945 r., w oparciu o istniejące 

dotychczas warsztaty remontowe środków pływających, a z dniem 

1 grudnia tegoż roku stała się samodzielną jednostką gospodar

czą, o stanie etatowym 46 wojskowych i 133 pracowników cywil

nych. Na stanowisko dyrektora tego zakładu wyznaczony został 

kmdr.ppor.inż. Władysław Tarnowski, a na jego zastępcę do spran 
38 eksploatacyjnych kmdr.por. Roman Somnicki.

Podstawowym zadaniem stoczni było zaspakajanie potrzeb 

organizującej się Marynarki Wojennej w zakresie bieżącej kon

serwacji i remontów jednostek pływających. Produkcja ówczes

nej stoczni ograniczała się do prostych remontów, nie wyma

gających wysokiego standartu technicznego i fachowości robot

nika. W miarę kompletowania parku maszynowego i przybywania 

przedwojennych rzemieślników, stocznizaczęła przyjmować 

zamówienia na wykonywanie prac bardziej złożonych.

Zanim jednak przystąpiono do właściwej produkcji, trze

ba było zakład odbudować. Obejmujący bowiem w pierwszych

3® Zesp.DMW, teoz.35/33, s.63 i Zesp. SBP, tęcz.9/97, s.58.
AMW .

37 Zesp.Szt.Gł.MW, teoz. 777/64, s.24. AMW.
3$ Tamże, teoz. 2/43, s.8.
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dniach kwietnia 1945 roku stocznię oddział detaszowany 1.Sa

modzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego zastał w niej 

doszczętnie ogołocone i częściowo zniszczone hale produkcyjne. 

Wszystkie cenniejsze urządzenia i maszyny, wartości około 

15 milionów złotych przedwojennych, zostały przez Niemców 

wywiezione. W basenach leżały zatopione wraki jednostek i 

dźwigów portowych. Nabrzeża z molami i pochylniami były znisz

czone wraz z wszelkimi instalacjami. Kadłubownia, w której 

przed wojną rozpoczęto budowę dwóoh niszczycieli typu "Grom", 

została zupełnie ograbiona z obrabiarek i narzędzi. Doskonały, 

nowoczesny piec ogrzewany ropą został wysadzony w powietrze. 

Kotłownia, wodociągi, kanalizacja i przewody elektryczne były 

uszkodzone, wszędzie leżały sterty gruzu, śmieci i porozrzu
ca oanego sprzętu wojskowego.

Chroniąc ocalałe maszyny przed zniszczeniem i grabieżą, 

marynarze wraz z nieliczną grupą pracowników cywilnych przy

stąpili do porządkowania i remontu potrzebnych urządzeń. 

W pracy tej wykorzystywano jeńców wojennych, którzy na okres 

przejściowy zakwaterowani byli w pomieszczeniach zakładu, a w 

następnych miesiącach przywożeni pociągiem z osiedla Narwik 

w Nowym Porcie. W ciągu października 1945 r. pracowało ich po 

300 osób dziennie, pod nadzorem żołnierzy radzieckich. Praca

mi porządkowymi nie objęto głównej hali produkcyjnej, gdzie 
przebywali żołnierze radzieccy.48

W dniu 1 października 1945 r. nastąpiło ostateczne 

formalne przekazanie stoczni przez władze radzieckie. Od tej 39 40 * * 

39Relaoja ustna ob.Józefa Łożyńskiego z dnia 21-4.196Ó r.
40 M.Filipowicz: Wspomnienia dotyczące spraw Marynarki Wojen

nej w latach 1925-1947. Relacja z 1967 r., WH ZP syg.
179, s.185-190.
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chwili można było przystąpić do właściwej odbudowy i urucha

miania poszczególnych działów produkcyjnych. W pierwszej kolej

ności odremontowano i oddano do użytku kuchnię, stołówkę, łaź

nię i pomieszczenia dla załogi stoczni. Następnie odbudowano 

kotłownię, kuźnię i główną halę produkcyjną. Potem naprawio

no i zabezpieczono wszystkie przewody wodociągowe, kanaliza

cyjne 1 elektryczne oraz doprowadzono wodę i światło do używa- 
Ził nyoh w tym ozasie pomieszczeń.

Równolegle z porządkowaniem stoczni prowadzono mrówczą 

pracę zbierania, kompletowania i montowania pierwszych maszyn. 

Między innymi ppor.mar. Marian Hardy wraz z bosmanem Tomczy- 

kowskim i bosmatem Trzeciakiem kompletowali i instalowali obra

biarki, chor.Stefan Stankowski z bosmatem Frendlem organizo

wali dział ślusarzy i spawaczy, bosmanmat Łyszoz remontował 

sieć elektryczną 1 niezbędny dźwig, ppor.Seiden Mosse zajął 
42 się naprawą kotłów parowych.

W poszukiwaniu niezbędnych do rozpoczęcia produkcji 

tokarek, obrabiarek, frezarek itp. maszyn brała udział cała 

załoga stoczni. Wiele maszyn odzyskano dzięki znajomości i 

pomocy miejscowych władz. W wielu wypadkach potrzebne maszyny 

i narzędzia zdobywano w drodze wymiany handlowej z żołnierzami 

radzieckimi. Dużo sprzętu technicznego znaleziono w porcie 

gdyńskim w strefie wolnocłowej. W poszukiwaniu i zbieraniu 

maszyn wyróżnili się ppor.mar. Zawiasa, ppor.mar. Marian Hardy, 

ppor.mar. Józef Iran, st.bosman Karczewski i ob.Władysław 

Celner. Ten ostatni znalazł przypadkowo na Grabówku 7 obra-

41 "Gazeta Morską, nr 69 z 11 ,11, 1945 r.
42 "Marynarz Polski", nr 1 z kwietnia 1945 r.
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biarek drewna, które w porozumieniu z kierownictwem stoczni 

przywiózł wraz z traktorem do zakładu. W ten sposób pozbiera

no rozrzucony po całym wybrzeżu park maszynowy i oddano go na 
usługi zakładu.2*3

Po wstępnym okresie porządkowania i organizowania 

zakładu, przystąpiono do uruchamiania poszczególnych działów 

produkcyjnych. Przede wszystkim uruchamiano warsztaty stolars

kie, które zaczęły wykonywać drewniane ozęśoi okrętów i urzą

dzenia wnętrz. Rozpoczął pracę dział kadłubowy, który zajął 

się budową mniejszych jednostek pływających, motorówek i łodzi 

ratunkowych. W dziale tym remontowano także drezyny kolejowe, 

traktory i samochody sprowadzane z Babich Dołów i pobliskich 

okolic.

Wiosną 1946 r. por.mar. Zawiasa zwerbował do praoy do

brego specjalistę Stanisława Mateokiego, któremu powierzono 

zorganizowanie warsztatów precyzyjnych. W dziale tym remonto

wano i montowano silniki spalinowe, śruby okrętowe i różnego 

rodzaju sprzęt okrętowy. Pracownicy warsztatów precyzyjnych 

naprawiali również wyposażenie dla nurków.

Pierwszym poważniejszym zadaniem wykonanym przez stocz

nię był remont i montaż kilkunastu poniemieckich łodzi, prze

kazanych w grudniu 1945 r. marynarce wojennej przez społeczeńs

two Chojnic. Były to niedokończone łodzie typu półśoigaczy 

dwumotorowych, używanych w czasie ostatniej wojny do szybkiego 

przerzucania załóg okrętowych, ratownictwa i holowania mniej-

^*3 Relacja ustna ob.Władysława Celnera z dnia 21 .4*1966 r.
Relacja ustnia ob.Stanisława Mateokiego z dnia 21*4*1966 r. 
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szych jednostek morskich uszkodzonych podczas działań wojennych 

Po odbiór łodzi pojechała z ramienia stoczni 15-osobowa grupa 

ludzi, z kpt.mar. Tadeuszem Wajsem, ppor.mar. Hardym i Wła

dysławem Celnerem na czele, która przy pomocy miejscowej lud

ności pozbierała, załadowała i przywiozła pociągiem do Gdyni 

14 niekompletnych łodzi. Prace nad rekonstrukcją i wyposaże

niem łodzi trwały całą zimę.

Począwszy od 5 kwietnia 194u r. zaczęto sukcesywnie 

przekazywać marynarce wojennej gotowe do eksploatacji kutry. 

Ogółem wyremontowano i przekazano 8 takich kutrów. Ze względu 

na ioh szerokie zastosowanie, stanowiły one cenny nabytek dla 
45 marynarki.

Wkrótce potem stocznia otrzymała z Torunia trzy małe 

śoigaoze do remontu. Były to jednostki mocno zdewastowane. 

Dzięki jednak ofiarnej pracy załogi, dwie z nich udało się 

wyremontować i przekazać marynarce wojennej. Również dla po

trzeb marynarki wojennej wyremontowano 3 trałowce - "Delfina", 

"Morsa" i "Fokę", okręty szkolne "Gryfa" i "Iskrę" oraz 20 

drewnianych łodzi pościgowo-desantowyoh, otrzymanych z demo
bilu armii amerykańskiej w Europie.748

Poważne miejsce w działalności Stoczni Marynarki 

Wojennej zajmowały remonty jednostek pływających, wydobywa

nych z dna morza przez nurków i oddziały specjalne. We wrześ

niu 1945 r. załoga stoczni wyremontowała holownik "Hel" o 

wyporności 60 ton, który przez dłuższy czas był wykorzystywa

ny do szkolenia nurków i wydobywania wraków. Jesienią 1946 

4-3 «Gazeta Morska", nr 102 z 14. 12.1945 r. i nr 187 z 10 7 
1946 r.
Relacja ustna ob.Leona Kierszka z dnia 21. 4. 1966 r.



140

wyremontowano i oddano do użytku małą barkę desantową o wy

porności 70 ton. W początkach 1947 r. przywrócono do stanu 

używalności starą barkę kablową, która stała się przez wiole 

miesięcy warsztatem pracy marynarzy jednostki łączności Mary

narki Wojennej. Przy pomocy tej barki łącznościowcy zakładali 
pierwszy po wojnie kabel między Gdynią a Helem.4'

Ogółem w latach 1946-1949 załoga stoczni wyremontowała 

i przekazała do eksploatacji marynarce wojennej holowniki: 

"Pionier”, "Kaper", "Sokół", "Żeglarz", "Krakus", "Krab" i 

"Meduzę"; motorówki: "Wesoła", "Żabka", "Kala" i M-12; bazę 

pływającą "Motławę" i 3 krypy ogrzewnicze dla potrzeb portu 

wojennego na Oksywiu. Poza tym stocznia naprawiła szereg 

jachtów, łodzi ratunkowych, wiele sprzętu 1 urządzeń porto

wych, jak dźwigi, wózki, śmieciarki itp. oraz wykonała pierw

sze 4 komplety trałów typu kutrowego.

Równolegle z remontem taboru pływającego, stocznia 

podejmowała i pomyślnie wykonywała prace zlecone na rzecz 

różnych instytucji i zakładów przemysłowych Wybrzeża. Między 

innymi dla Stoczni Gdańskiej wykonywała poszukiwane na rynku 

wewnętrznym nity, śruby i nakrętki do śrub; dla Ministerstwa 

Komunikacji produkowała dźwigary 1 części elementów składo

wych przęseł mostowych, dla potrzeb Ligi Morskiej wyremonto

wała statek "Zaruski", wykorzystywany potem do szkolenia mło- 

dzieży dla potrzeb gospodarki morskiej. Zimą 1949 r. stocz

nia oddała do użytku 3 kutry rybackie, należące do Państwowego

47 Cz.Kuczyński: op.oit., s.98.
4$ Celner, Małecki, Łożyńskl 1 Kierszka, relacje ustne: op.oit* 
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Przedsiębiorstwa Połowów "Barka”, które uległy awarii podczas 
49 wychodzenia na połowy z pokrytego lodem basenu portowego.

Trudno wymienió wszystkie praoe, jakie Stocznia Mary

narki Wojennej podejmowała i z powodzeniem wykonała. Licząca 

400 osób załoga stoczni, oprócz zapewnienia zdolności bojowej 

i technicznej okrętów Marynarki Wojennej, wniosła duży wkład 

w dzieło odbudowy i rozbudowy gospodarki morskiej.

Z chwilą odzyskania niepodległości i szerokiego do

stępu do morza, jednym z najbardziej palących zagadnień dla 

marynarki handlowej i wojennej była sprawa zorganizowania 

służby hydrografiozno-nawigaoyjnej. Potrzeba powołania takiej 

służby podyktowana była koniecznością zapewnienia bezpieozeńe- 

twa żeglugi na wodach przybrzeżnych.

Po wojnie, Polska przejęła dużą ilość różnego typu 

znaków nawigacyjnych, zlokalizowanych wzdłuż wybrzeża mors

kiego, które należało naprawić i oddaó dla potrzeb nawigacji. 

Ponadto pozostałości powojenne w postaci pól minowych, nakła

dały na służbę hydrograficzną obowiązek loh oznakowania na 

morzu oraz wymagały nawiązania współpracy z jednostkami tra

łującymi.

W celu pełnej koordynacji wysiłków, zadania hydrogra

ficzne na wybrzeżu polskim podzielono między Biuro Hydrogra

ficzne Marynarki Wojennej i Główny Urząd Morski. W zakres prac 

służby hydrograficznej Głównego Urzędu Morskiego wohodzlła 

obsługa 1 kontrola znaków nawigacyjnych, latarni morskich, 

staoji sygnałowych, mgłowych, znaków nawodnych i lądowyoh oraz 

oświetlenie nawigacyjne portów.

49"Przegląd Morski", Gdynia 1950, nr 13, s.94.
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Marynarka Wojenna, poza wykonywaniem prac dis potrzeb 

własnych, wzięła na siebie obowiązek oznakowania torów wodnych 

i przeszkód nawigacyjnych, opracowania niezbędnych map nawiga

cyjnych, wydawania "Wiadomości Żeglarskich" oraz wszystkich 

czynności związanych z zabezpieczeniem trałowania wód przy
brzeżnych. 5$

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej powołane zosta

ło do życia w lipou 1945 r. Na kierownika tego biura wyznaczo

ny został doświadczony oficer morski kmdr.ppor. Karol Za- 

grodzki, który stanowisko to piastował nieprzerwanie do 
1953 r.51

W pierwszym okresie działalności Biuro Hydrograficzne, 

mimo skromnych środków, wykonywało prace pomiarowe i karto

graficzne, gromadziło i zabezpieczało sprzęt nawigacyjny oraz 

czyniło przygotowania do wznowienia wydawania "Wiadomości 

Żeglarskich" i niezbędnych dla żeglugi map morskich. Szef 

biura, kmdr.ppor. Karol Zagrodzki, nawiązał szerokie kontakty 

z pokrewnymi instytucjami w kraju, uzyskując tą drogą potrzeb

ny materiał i poparcie dla prao hydrografioznych. W tym też 

czasie nawiązane zostały kontakty z zagraniczną służbą hydro

graficzną i Międzynarodowym Biurem Hydrograficznym. Za zgodą 

Ministra Obrony Narodowej służba hydrograficzna Marynarki 

Wojennej przejęła reprezentowanie Polski Ludowej jako ozłonka 
Międzynarodowego Biura Hydrograficznego w Monaco.$2

W styczniu 1945 r. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojen

nej wydało pierwszy numer "Wiadomości Żeglarskich" w języku 

5$ Na podstawie relacji ustnej Celestyna Spyry z dnia 12.5. 
1966 r.

51 Zesjp.Szt.Gł.MW, tęcz. 82/58, s.34. AUTO.
52 Zesp.Szt.Gł.MW, teoz. TH/bh. s.15 i tęcz.777/80, s.58.

AMW.
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polskim i angielskim. Pierwsze wydanie zawierało spis znaków 

i świateł zainstalowanych na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckie

go, od Elbląga do Ustki, oraz opis sygnałów ozasu w Gdyni.

"Wiadomości Żeglarskie", wysyłane były do wszystkich 

instytucji wskazanych przez Międzynarodowe Biuro Hydrogra
ficzne.33

W kwietniu 1946 r. Biuro Hydrograficzne wydało mapę 

tymczasową nr 102, obejmującą zachodnią ozęśó Zatoki Gdańskiej 

wraz z Zatoką Pucką. Mapa ta została opracowana na podstawie 

przedwojennej mapy polskiej nr 1 z 1927 r. oraz map nieuuvu- 

kioh. Służyła ona potrzebom żeglugi i przy opracowywaniu map 

lądowyoh. Z mapy korzystała nie tylko marynarka wojenna, leos- 

również flota handlowa 1 rybołówstwo. Wznowienie nakładu tej 

mapy, wraz z niezbędną korektą, nastąpiło w 1949 r. Drugi na

kład mapy otrzymał również barwną szatę graficzną, podczas gdy 
54 

pierwszy nakład miał tylko barwę ozarno-białą.

Wraz z ożywieniem żeglugi, zaistniała pilna potrzeba 

uzupełnienia tablio nawigacyjnych. Wychodząc naprzeoiw zapo

trzebowaniu marynarzy, Biuro Hydrograficzne podjęło się wykona

nia ich w bardzo krótkim czasie.

Już w lutym 1947 r. wydano pierwsze po wojnie "Znaki 

konwencjonalne i skróty stosowane na polskich mapach morskich", 

znane pod nazwą "Mapa nr 1". Mapa ta zawierała objaśnienia 

ułatwiające czytelność mapy. Każdy użytkownik mapy polskiej 

musiał posiadać "Mapę nr 1" dla właśoiwej interpretacji mapy

33 Szefostwo Hydrografii MW "Wiadomości Żeglarskie", wyd.I, 
1946, nr 15/1, s.1.

54 Szefostwo Hydrografii MW, teoz. ewidencji map. 
"Przegląd Morski", 1949, nr 10, s.98.
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morskiej - w przeciwnym wypadku była ona nieczytelna.

W lipou 1948 r. została wydana "Mapa nr 104". Obej

mowała ona południowe wybrzeże Bałtyku od Rozewia do Mielna 

z ławicą Słupską. Ryła to już mapa barwna, kolorowana. Mapa 

ta została wydana w wersji tajnej, obejmującej szczegółowo 

sytuację lądową, oraz w wersji jawnej, z usunięciem sytuacji 
56 lądowej. Druga wersja mapy była ogólnodostępna.

W 1949 r. wydana została looja Bałtyku, obejmująca 

opis wybrzeża polskiego. Z uwagi na brak w owym czasie tablic 

nawigacyjnych, pierwsza ozęóó locji zawierała liozne tablice 

pomocnicze, przeliczające np. rumby na stopnie, stopy angiels

kie na metry, milimetry na milibary itp. Druga część locji 

zawierała wiadomości ogólne, dotyczące między innymi oznako

wania torów wodnych, mielizn i wraków oraz służby pilotowej. 

Jej częścią składową były także przepisy porządkówo-portowe, 

międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeń na morzu itd.

Wydanie locji polskiego wybrzeża, obejmującej ponad 

300 stron druku, wiele ilustracji i planów portów było poważ

nym osiągnięciem służby hydrograficznej Marynarki Wojennej. 

Wydany podręcznik zaspakajał w tym czasie potrzeby marynarki 

wojennej, żeglugi handlowej i rybołówstwa na polskich wodaoh 

przybrzeżnych, Jak również był podstawą do opracowań opisów 

polskiego wybrzeża w językach oboyoh. Tak na przykład Anglicy 
wydali podręcznik identyczny z treścią naszej looji.8?

55 Tamże, s.97» 
56 Tam2e, s.98. 
57 Tamże, s.98.
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Zaopatrzeniem żeglugi morskiej i śródlądowej w wy

dawnictwa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej zajmował 

się Gdański Urząd Morski z siedzibą w Gdyni, innych natomiast 

użytkowników zaopatrywał Urząd Geodezji i Kartografii w War

szawie.

Poza działalnością wydawniczą służba hydrograficzna 

prowadziła prace pomiarowe dla potrzeb marynarki wojennej 

i gospodarki morskiej. W ramach tych prac służba hydrogra

ficzna wykonała między innymi sondaż głębokości portu wojen

nego Hel, części portu Gdynia-Oksywie, oraz, na zlecenie 

Ministerstwa Żeglugi, sondaż toru wodnego Świnoujśoie-Szcze- 

cin. W .czasie prowadzenia hydrograficznych pomiarów głębokoś

ciowych wykryto szereg wraków, które oznaczono pławami dla
58 bezpieczeństwa żeglugi.

'Większość prac nawigacyjnych wykonywana była przez 

okręt hydrograficzny "Żuraw". Jednostka ta, przebywając w 

morzu, dokonywała pomiarów i kontroli stanu, oznakowania wzdłuż 

wybrzeża polskiego. W Jednym z takich rejsów w październiku 

1947 r. skontrolowane zostały warunki nawigacyjne w portach 

Kołobrzeg, Ustka, Świnoujście i Szczecin oraz przeprowadzono 
59 pomiary w Międzyzdrojach dla celów Inżynieryjno-saperskich.

Latem 1948 r. rozpoczęła służbę w marynarce wojennej 

hydrograficzna motorówka "Gd-5", późniejsza "Sonda", wyposa
żona w sprowadzoną z zagranicy samopisząoą sondę akustyczną.88

Porządkując oznakowanie wybrzeża, służba hydrograficz

na zabezpieczyła istniejące znaki systemu dewiacyjnego w oko-

G.Spyra: op.oit.
5$ Zesp.Oddz.Op.MW, teoz. 35/33, s.42. AMJ.
80 Zesp.Szt.Gł.MW, teoz. 777/80, s.4. AMW.
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lioaoh Koliber ustawiła siedem prowizorycznych staw systemu 

dewiacyjnego w porcie wojennym na Oksywiu i Helu oraz założy
ła światła wejściowe w basenach portowych.61

Pooząwszy od 14 grudnia 1946 r. radiostacja przy Do

wództwie Marynarki Wojennej nadawała codziennie o godz.14.00 

ozasu środkowo-europejakiego, na fali długości 54 metry, ko

munikat meteorologiczny w językach polskim, rosyjskim i an

gielskim. W razie potrzeby nadawane były komunikaty ostrzegaw
cze.62

Od tego również ozasuokręty marynarki wojennej spełnia

ły przy polskim wybrzeżu rolę jednostek ratowniczych, gdyż 

kapitanaty portów nie dysponowały dostateczną ilością jed- 

nostek przeznaczonych do tego celu. J 

Między innymi w 1947 r. jednostki marynarki wojennej pomagały 

Szczecińskiej Ekspozyturze Wydziału Holownlozo-ratowniozego 

Żeglugi Polskiej w poszukiwaniu i wydobyciu pogłębiarki "Rak", 

która zatonęła na wodaoh wybrzeża koszalińskiego na skutek 
zaniedbań szypra holownika "Bawół’1.64 Okręt hydrograficzny 

"Żuraw" udzielił pomocy załodąe łodzi rybackiej, która na 

skutek defektu motoru błądziła przez dwie doby po niespokoj

nym morzu, nie mogąo,', ze względu na gęstą mgłę, trafić do 
\ 

macierzystego portu He I.--'W dniu 26 lipoa 1949 r. załoga 

holownika "Mistrz" wyratowała znaczną część załogi 1 pasaże

rów statku żeglugi przybrzeżnej "Anna", który zderzył się na 

61 Zesp DMW, teoz. 8/14 i Zesp. Oddz.Oper., teoz. 35/33.
s.85. AMW. . z ’

62 Zesp.DMW, teoz. 8/1, rozkaz nr 98. AMW.
Gd> Zesp. SMW, teoz. 8/14, s.8445. AMW.

P.Szawernowski: Pogłębiarstwo morskie i prace podwodne w 
lataoh 1925-1950, w: wydawnictwo "40-leoie powcotu Polski 
nad Bałtyk. Gdańsk 1960, zeszyt 5, s.19. 63

63 "Morze ' Marynarz Polski", 1950, nr 2, s.9.
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Zatooe Gdańskiej z tureckim statkiem "Odenis". Za sprawny 

przebieg akoji ratowniczej wyróżnieni i odznaczeni przez Mar

szałka Polski, Miohała Rolę-Żymierskiego zostali: st.bosman 

Władysław Posłuszny, mat Jąohorka, mat Dziennioki, mat Ce

giełka oraz marynarze Muzlaf, Napierajozyk, Kotapski i Ga- 
66 szyna.

W lataoh 1946-1949 służba hydrograficzna marynarki wojen

nej wykonywała również wiele prao na rzecz okrętów trałują

cych polskie wody przybrzeżne. Do najważniejszych z nich zali

czyć należy: przygotowanie planszetów nawigaoyjno-trałowyoh 

1 statystycznych materiałów opisowych, dotyczących rejonów 

trałowania, określenie warunków hydrografiozno-meteorologioz- 

nych oraz oznakowanie rejonu trałowego przez wystawienie pław. 

Oznakowanie hydrograficzne rejonu trałowego wykonywała prze

ważnie grupa hydrograficzna przy pomocy okrętu wieohostawa. Dyb 

to praoa olężka i niebezpieczna. W rezultacie zabezpieczyła 

ona w pełni wykonanie zadań trałowych przez okręty marynarki 

wojennej.

Warto w tym miejsou odnotować, iż trałowanie prowadzo

ne z różnym natężeniem w latach 1946-1949 przyniosło w rezul

tacie oozyszozenie basenów w poroie gdyńskim i gdańskim oraz 

we Władysławowie. Polskie załogi wytrałowały miny kotwiczne 

w Zatooe Gdańskiej i Pomorskiej oraz podejścia do Kołobrzegu. 

Łącznie okręty marynarki wojennej przetrałowały w rejonie na

szego wybrzeża powierzchnię morza równą 300 Mm kwadratowych, 

nie wliczając tych akwenów, gdzie trałowano wielokrotnie 

66 "Przegląd Morski", Gdynia 1949, nr 11/136, s.130 
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w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa żeglugi na w odach 
odpowiedzialności państwowej.87

W wykonaniu ogólnego programu rozminowania polskioh 

wód przybrzeżnych, poważną rolę odegrali także minerzy - roz- 

brojeniowoy marynarki wojennej. Wnieśli oni duży wkład w lik

widację min dryfujących, wyrzuconych przez morze na brzeg lub 

płycizny, gdzie nie można było ich zniszczyć przy pomocy 

okrętów trałowych.

W latach 1945-1949 minerzy zlikwidowali 24 miny wyrzucone 

przez fale na brzeg i unieszkodliwili 30 min pływających, 
z tego 27 min na Zatoce Gdańskiej i Puckiej.88 89

Minerzy zniszczyli również dziesiątki głowic torpedo

wych, bomb i różnego rodzaju amunicji, którą Niemcy porzucili 

lub świadomie pozostawili na płytkich wodach. Np. w ciągu 

1946 r. minerzy zniszczyli 12 głowic torpedowych, wydobyli 

i zabezpieczyli 30 torped lotniczych i 35 torped z okrętów 
69 podwodnych.

Minerzy byli także często wzywani do wydobycia ! uniesz

kodliwienia przypadkowo wykrytych min w pasie nadmorskim. 

Np. w dniu 14 kwietnia 1947 r. Morski Urząd R^baoki zwrócił 

się z prośbą o zdjęcie miny, która została wyrzucona przez 
fale na brzeg w okolicach Osłonina.70 W ciągu maja minerzy 

usunęli i zniszczyli minę typu "BH" z nabrzeża Szwedzkiego. 

W tym samym czasie wysadzono niemiecką minę "UMA" na wysokoś
ci Domu Zdrojowego w Gdyni.71 W dniu 8 marca st.bos.Józef

87 W.Szozerkowski: Rozminowanie wód Bałtyku w strefie odpowie
dzialności Polski. "Przegląd Morski", Gdynia 1966 r., nr 1.

88 Szef.Hydrogr.MW, teczka dokum.sytuacji minowej.
89 Zesp.Oddz.Oper., tęcz. 35/33, sx54. AMUf.
70 Zesp.SBP,teoz.9/97, s.17. AMW.
71 Zesp.Oddz.Oper., teoz.35/33, s.54. AMW
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Woźniak zniszczył minę morską w okolicy Kuźnicy, a w miesiąc
72 później inną minę na północny zachód od Cypla Oksywskiego.

W praoach minerskich wyróżnili się w szczególności st.bos.

Henryk Kowalewski i st.bos. Józef Woźniak. Ten ostatni na prze

strzeni lat 1946-1947 zlikwidował ponad 10 min dryfujących, 
73 wyrzuconych na brzeg morza.

Oddzielną, ważną kartę stanowi rozminowywanle i oczyszcza

nie terenów nadmorskich z min, niewypałów artyleryjskich, bomb 

lotniczych i pozostawionej przez wojska niemieckie amunicji, 

jako że miny i rozrzucona amunicja nie tylko hamowały i unie

możliwiały prowadzenie prao inwestycyjnych, leoz także często 

paraliżowały wszelkie życie w wielu miejscowościach nadmorskich. 

Bez usunięcia tych pozostałości wojny nie można było przy

stąpić do uruchomienia zakładów przemysłowych i rozpoczęcia 

produkcji rolnej na wsi.

Wypełniając swój żołnierski obowiązek, saperzy morscy 
o w lataoh 1945-49 sprawdzili i rozminowali ponad 3 177 km wy

brzeża morskiego. Po usunięciu i unieszkodliwieniu około tysią

ca ton amunicji, 332 495 sztuk różnego rodzaju min i pooisków, 

przekazano do użytku społeczeństwa 40 ważnych obiektów państwo

wych, 900 kra dróg, 70 mostów kolejowych i drogowych oraz ponad 

180 km kolei żelaznych.

W okresie ostrej zimy 1946/47 roku saperzy morsoy wspie

rali służby cywilne w akcji przeciwlodowej i przeciwpowodziowej,

72 Zesp. SBP, tęcz. 9/97, s.17. AMW.
73 "żołnierz Polski" 1962, nr 26 z 24.6. 1962 r.
74 Zestawiono w oparoiu o materiały znajdujące się w AMW, 

teoz. 25/19, 46/49, 15/49, 169/14, 35/9, 35/12, 35/46, 
36/18.
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ohroniąo mosty drogowo-kolejowe na Wiśle w Opaleniu, na 
75 Parsęcie w Kołobrzegu i na Słupi w rejonie Ustki. " Nieśli 

pomoc uwięzionym przez lody kutrom rybackim, stojącym w por

cie gdyńskim. Wyrąbując materiałami wybuchowymi przejście, 

umożliwiali im wyjście na morze i przeprowadzenie połowów 
ryb.75 76

Wkład ludowej Marynarki Wojennej w aktywizację życia 

społecznego i gospodarczego na wybrzeżu w lataoh 1945 - 1949 

był znaczny i przejawiał się w różnorodnych formach, począwszy 

od pomocy dla organizującej się ludowej administracji do bez

pośredniego udziału w tworzeniu, odbudowie i rozwoju gospodar

ki morskiej. Wszędzie tam, gdzie zachodziła tego potrzeba, 

marynarze wojenni włączali się do pracy przyczyniając się 

bezpośrednio do tworzenia nowych wartości materialnych. loh 

ofiarna praca stanowi nieodłączną cząstkę wartości odbudowa

nych portów, stoczni, elektrowni i obiektów użyteczności 

publicznej. Marynarski trud odnajdujemy w rozminowanych 

akwenach przybrzeżnych wód i terenach nadmorskich oczyszczo

nych z min, różnego rodzaju pocisków i niewypałów.

Ludowa Marynarka Wojenna, uczestnicząc w każdej istot

nej dla Wybrzeża, portów i spraw morskich akcji, przyczyniła 

się do szybkiej stabilizacji i odnowy powojennego życia na 

Wybrzeżu, a jednocześnie dała wiele dowodów nierozerwalnej 

więzi ze społeczeństwem i oddania władzy ludowej.

75 Zesp.MBS, teoz. 24/9. 24/2, 9/34, 35/1, 35/9. AMW.
76 Zesp.MBS, teoz. 3F/f, 3.3.AMW.
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ZABIEGI 0 POWRÓT Z ANGLII DO KRAJU OKRĘTÓW 
POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Po odzyskaniu niepodległości w 1945 r. i uzyskaniu 

500 km dostępu do morza, szczególnego znaozonia nabrała spra

wa powołania do życia Polskiej Max*ynarki Wojennej, która miała 

zabezpieczyć granice morskie, sięgające od ujścia rzeki 

Pasłęki aż do ujśola Odry.

Za oficjalną datę powstania Marynarki Wojennej przyj

muje się dzień 7 VII 1945 r. W tym dniu bowiem ukazał się 

rozkaz nr 013 Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego powołujący 

ją do życia. Pierwszym Jej dowódcą został oficer radziecki 

kontradmirał Jan Abramów, zastępcą do spraw polityczno- 

wychowawczych komandor Józef Urbanowicz, a szefem Sztabu 

Głównego oficer radziecki Jan Szyllngowskl.

Przed nowo powołanym dowództwem Marynarki Wojennej •> 
stanęły poważne zadania. Jednym z nich było sprowadzenie 

polskich okrętów, które w wyniku II wojny światowej znalazły 

się poza granicami kraju.

W ohwill zakończenia działań wojennych przebywały 

w Anglii dwa polskie niszczyciele "Błyskawica" i "Burza", 

okręt podwodny "Wilk", okręt szkolny "Iskra" oraz śolgaoze 

"S-1" 1 "S-2", zbudowane w stoczniach angielskich na przed

wojenne zamówienie Polski. W portach szwedzkich stały Inter-

1 Zespół: Dowództwo Marynarki Wojennej, syg.2, t.2, s.15. 
Arohiwum Marynarki Wojennej.
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nowane w 1939 r. okręty podwodne "Sęp", "Ryś* i "żbik", kuter 

pościgowy straży granicznej "Batory* oraz statek szkolny Państwo, 

wej Szkoły Morskiej *Dar Pomorza". W porcie Traremflnde, leżącym 

nad Zatoką Lubeoką w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec 

członkowie Polskiej Misji Repatriacyjnej rozpoznali cztery 

polskie trałowca typu "Czajka". Okręty ta zostały w 1939 r. 

zatopione przez załogi polskie, a następnie wydobyte przez 

Niemców 1 po wyremontowaniu wcielone do Kriegsmarina jako jed

nostki pomocnicze.

Sprawa sprowadzenia z Wielkiej Brytanii do kraju okrętów, 

które przed wojną były własnością rządu polskiego, natrafiła 

na wiele trudności. Główną przeszkodą była wroga i wręoz anty- 

narodowa postawa polskich kół emigracyjnych, które nie obolały 

nawet słyszeć o prowadzeniu jakichkolwiek rozmów z Tymczasowym 

Rządem Polski. Istotnym czynnikiem utrudniającym było nieuzna

wanie przez mocarstwa zachodnie Tymczasowego Rządu Polskiego, 

przy jednoczesnej akceptacji "rządu londyńskiego", oo w sumie 

umacniało opór kół emigracyjnych przeciwko powrotowi okrętów 

do kraju. V tej sytuacji problem powrotu polskich okrętów 

został uzależniony od decyzji politycznych. Podstawowym warun

kiem rozwiązania tego problemu było więo uznanie przez Wielką 

Brytanię rządu polskiego.

Wysiłki Tymczasowego Rządu Polskiego w tym kierunku 

zostały uwieńczone sukcesem, gdyż w dniu 5 VII 1945 r. rząd 

Wielkiej Brytanii uznał Rząd Jedności Narodowej i cofnął swoje 
2 uznanie dla emigracyjnego rządu w Londynie. Ta ważna z punktu

2 R.Witkowski: Starania o powrót do kraju ORP "Błyskawioa" w 
działalności Misji Marynarki Wojennej w Londynie. "Przegląd 
Morski", 1962, nr 9, s.74.
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widzenia politycznego decyzja, choć spowodowała doniosłe skut

ki w dziedzinie stosunków dyplomatycznych, nie wywarła takiego 

samego wpływu na uregulowanie sytuacji Polskich Sił Zbrojnych 

znajdujących się w Wielkiej Brytanii.

Władze Polski Ludowej, zaraz po zakończeniu działań 

wojennych, rozpoczęły starania mając© na celu repatriację 

żołnierzy polskich, którzy w polskich formaojaoh wojskowych 

walczyli na froncie zachodnim. W tym celu minister spraw za

granicznych Zygmunt Modzelewski konferował z ministrem spraw 

zagranicznych rządu Wielkiej Brytanii Ernestem Eavinem. W wy

niku tych rozmów, pod koniec 1945 roku udała się do Anglii 

Polska Misja Wojskowa, której szefem sztabu był płk Wiktor 

Grosz, a później płk Kuropieska. Prowadziła ona pertraktacje 

z odpowiednimi władzami angielskimi, przede wszystkim jednak 

z Ministerstwem Wojny.

Wysiłki Polskiej Misji Wojskowej w kierunku nawiąza

nia rozmów na temat powrotu okrętów do Polski napotykały na 

opór rządu angielskiego. Początkowo Anglicy twierdzili, że 

na temat tej sprawy mogą rozmawiać jedynie z przedstawicielami 

Polskiej Marynarki Wojennej.-* Jednak w czasie wizyty w 1946 

roku u dyrektora departamentu wschodniego Poreign Offioe 

polski attache morski kmdr Jerzy Kłossowski otrzymał odpowiedź, 

że sprawa zwrotu okrętów jest studiowana, a o szczegółach tej 

sprawy można się dowiedzieć w Admiralicji. Tam z kolei szef 

sztabu Admiralicji, pierwszy lord morski, poinformował kmdr. 

Kossowskiego, że sprawa powrotu polskioh okrętów Jest na 
mu w m. w an» «■» w uw

3 List kpt.mar. Edwarda Obertyńskiego do Dowódcy Marynarki 
Wojennej z dnia 17 XII 1945 r. w: Zespół DMW, syg. 777, t.76, 
AMW.

k
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razie nieaktualna z powodu braku dyrektyw Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.4 Była to więo wyraźna gra na zwłokę, a Jej cel 

wydawał się jednoznaczny - odsunąć sprawę powrotu polskich 

okrętów na okres późniejszy.

W ciągu 1946 r. ambasada polska w Londynie parokrotnie 

ponaglała angielskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do 

przystąpienia do rozmów, lecz Foreign Office konsekwentnie 

uchylało się od wszczęcia pertraktacji. Przypuszczać należy, 

że władze angielskie kierowały się obawą, iż podjęcie rozmów 

w czasie gdy załogi były jeszcze na okrętach może doprowadzić 

do takiej sytuacji, która zmusi władze angielskie do wyra

żenia zgody również na przekazanie Polsoe okrętów wypożyczo

nych na okres wojny.

Opór Anglików był zdeterminowany ich kalkulacjami 

politycznymi. Anglia chciała wykorzystać istnienie polskich 

oddziałów na terenie Wielkiej Brytanii do siania niepewności 

i hamowania procesu stabilizacji w Polsoe. Przypuszczać na

leży, że na stanowisko rządu angielskiego wywierał duży wpływ 

szef Kierownictwa Marynarki Wojennej wioeadm. Jerzy ŚwIraki, 

cieszący się uznaniem Admiralicji.

Kierownictwo Marynarki Wojennej w Londynie, wskutek 

sytuacji politycznej, jaka wytworzyła się w drugiej połowie 

1945 r., postanowiło nie dopuścić do przekazania przedstawi

cielom Misji Wojskowej okrętów i ich załóg. Rozwinęło ono 

wielką kampanię propagandową przeciwko Polsoe Ludowej. Jej 

oelem było ugruntowanie swoich wpływów wśród załóg okrętowych 

4 J.Kłossowaki: Wspomnienia z Marynarki Wojennej. Warszawa 
1970, s.380.
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i powstrzymanie ioh od zamiaru powrotu do kraju. Llozono mia

nowicie, że w niedługim ozasie nastąpi konflikt zbrojny między 

Zaohodem i Związkiem Radzieckim. Koncepcja ta miała wielu 

zwolenników wśród ofloerów Kierownictwa Marynarki Wojennej.

Bezpośrednie kierownictwo tą akoją propagandową spra

wował kontradm. Karol Korytowski. Wydział Propagandy Kierow

nictwa Marynarki Wojennej zbierał i opracowywał wiadomości 

napływające z Polski. Po odpowiednim przeredagowaniu, materiały 

te zamieszczano w emigracyjnej prasie. Na łamach polskich gazet 

w niewybredny sposób atakowano siły postępowe w kraju i zohy

dzano przemiany społeczno-polityczne. Opisywano kłamliwie, 

że Polaoy wywożeni są na Sybir, zaś w kraju NKWD stosuje terror 

i represje. Rozpowszechniano wiadomości, że władze rosyjskie 

zapowiedziały, iż flota polska nie będzie organizowana, leoz 

powstaną tylko jednostki pomocnicze w postaci batalionów mors
kich.3

Znakomita większość ofloerów, przeważnie starszych wie

kiem podzielała poglądy wioeadm. Swirsklego i wydatnie pomagała 

mu w prowadzeniu kampanii propagandowej. Większość tyoh ludzi 

już podczas wojny zdążyła dobrze się urządzić, a wielu sprowa

dziło swoje rodziny do Anglii. Spora liozba ofloerów posiadają

cych znaosne oszczędności i lioząoyoh się z wysoką odprawą 

demobilizaoyjną zaozęła nabywać posiadłości w Anglii. Wszystko 

to sprawiło, że oficerowie ci zajęli negatywne stanowisko wobao 

władzy ludowej w Polsoe. Ioh postawa i postępowanie przez dłuż

szy ozas wpływały ujemnie na pozostały personel Marynarki Wojen 

3 List kpt.mar. Obertyńskiego, op.oit.
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nej. Powrócić do Polski nie ohoieli, gdyż obawiali się pogor- 

ssenia warunków bytowych. Głosili nawet wersję, że pieniądze 

i dobytek zgromadzony podozas wojny, zostałby im w kraju skon

fiskowany.
W końcu 1945 roku sytuacja wśród załóg Polskiej Mary

narki Wojennej w Wielkiej Brytanii zaczęła ulegać zmianie na 

niekorzyść zwolenników wioeadm. Świrskiego. Marynarze i pod

oficerowie oraz niektórzy oficerowie zaczęli krytycznie oceniać 

postępowanie Kier&iictwa Marynarki Wojennej, zmierzające do 

pozostawienia ioh na obczyźnie. Załogi zaczęły ulegać przekona

nia, że działalność grupy Świrskiego jest sprzeczna z narodowym 

interesem Polski. Etooes kształtowania się świadomości wśród 

załóg przebiegał stopniowo, pod wpływem różnych ozy-^lków. 

Głównym czynnikiem była stabilizacja sytuacji międzynarodowej; 

podważyła ona tezę reakcji londyńskiej o nieuchronnym konflik

cie zbrojnym. Napływające wiadomości z kraju zadawały kłam 

twierdzeniom przeciwników powrotu o rzekomym terrorze i znaj

dowaniu się Polski pod okupacją rosyjską.

Wśród marynarzy zaczęło narastać przekonanie, że bez- 

ozynne trwanie musi doprowadzić do rozwiązania Polskiej Mary

narki Wojennej w Wielkiej Brytanii. Nastąpił okres samorzut

nego nawiązywania przez podoficerów i marynarzy kontaktów z 

placówkami dyplomatycznymi Polski Ludowej. Zgłaszający się 

prosili o wyjaśnienie nurtujących ioh zagadnień politycznych. 

Postulowali oni przedsięwzięcie kroków zmierzających do zorga

nizowanego powrotu marynarzy i okrętów do Polski. Pewna ilość 

marynarzy, zniecierpliwiona brakiem perspektywy powrotu do 

kraju, zaczęła na własną rękę szukać możliwości powrotu.
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Często też zdarzały się wypadki dezercji.0

Równolegle do starań władz Polski Ludowej na terenie 

Wielkiej Brytanii, żywą działalność na rzecz powrotu do kraju 

podjęli komuniści polscy, zgrupowani w organizacji "Jedność 

i Czyn". Zarząd Polityczno—Wychowawczy Marynarki Wojennej 

w Gdyni nawiązał, za pośrednictwem istniejącego w Anglii 

Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, kontakt z ośrodkami mary

narzy polskich w Wielkiej Brytanii, wysyłając na ich adres 

prasę i wszelkiego rodzaju wydawnictwa informacyjne. Plórwszy 

transport publikacji krajewyoh odszedł do Anglii we wrześniu 

1945 =•• su statku "Wraków5’. Dalsze transporty prasy przewoził

Emigracyjno kierownictwo Marynarki Wojennej starało 

się za wszelką oonę odizolować załogi okrętów od dopływu wia

domości z kraju. Utrudniano kolportaż prasy krajowej, która 

mimo istniejących zakazów, docierała w niewielkich ilościach 

do załóg polskich okrętów, za pośrednictwem oficerów i pod

oficerów, utrzymujących kontakty z Polską Misją Wojskową w 

Londynie.

W celu uniemożliwionia oficerom, podoficerom 1 mary

narzom nawiązywania kontaktów z Polską Misją Wojskową, Kierow

nictwo Marynarki Wojennej zabroniło wyjazdów do Londynu. 

Winnych naruszenia tego zakazu przenoszono karnie do Szkooji. 

Zakaz ten spowodował, że wśród załóg wytworzyła się atmosfera

® Wł.Szozerkowskl: Sprawa powrotu z Anglii okrętów i załóg 
Polskiej Marynarki Wojennej /1945-1946/. "Rocznik Ośrodka 
Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej", Gdynia 
1966, nr 3, s.102. 7 

7 R.Witkowski: op.cit., s.76.
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nieufności, szerzyło się donosioielstwo, które z kolei było 

przyczyną konfliktów i rozdrażnienia wśród stanu osobowego 

na okrętach*

Aby zlikwidować powstało nastroje i fakty świadczące 

o narastającym niezadowoleniu marynarzy, Kierownictwo Mary

narki Wojennej podjęło kroki zaradcze. W tym celu postarano 

się o zatrudnienie polskich okrętów wojennych przy przewoże

niu repatriantów do Danii,. Norwegii i Niemiec. Ponadto wysyła

no je w różne podróże morskie. Ten fakt jeszcze bardziej 

wpłynął na wzrost dążeń do powrotu. Wywołało to niepokój wśród 

grupy oficerów, którzy w końcu 1945 r. podjęli rozmowy z 

wiceadm. Świrskim na temat ewentualnego powrotu okrętów do 

Polski.

Wspomniana grupa oficerów na początku grudnia 1945 ®* 

wyłoniła trójosobowe kierownictwo, zwane "trójką powrotową". 

Kierownikiem "trójki” był ówczesny dowódca obozu ćwiczebnego 

marynarki wojennej w Okehsmpton, kmdr Stanisław Dzienisiewicz. 

Zastępcą kierownika został kmdr ppor. Borys Karnioki, a sekre

tarzem kpt.mar. Józef Bartosik, dawny oficer flagowy wicoadm. 
O 

Świńskiego®0 Na poszczególnych okrętach wyznaczono oficerów 

— łączników celom utrzymania stałego kontaktu z kierownikiem 

akcji zmierzającej do powrotu.

"Trójka powrotowa" opracowała apel, który nosił tytuł 

"Postawa Marynarki Wojennej wobec zagadnienia powrotu do 
kraju".$ Apel ten w listopadzie 1945 r. przesłano do Kierów-

8 Wł.Szczerkowski: op.oit., s.103.
$ Apel składał się z sześciu części, które nazwano: "Analiza 

sytuacji obecnej". "Poczucie potencjalnej wartości Marynar- 
ki Wojennej". "Świadomość potrzeb kraju". "Co najdotkliwiej 
boli sumienie marynarza". "Niebezpieczeństwo grożące Mary
narce Wojennej". "Potrzeba przejęcia inicjatywy przez Mary
narkę Wojenną".
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nlotwa Marynarki Wojennej oraz na okręty.

Inicjatorzy akcji na rzecz powrotu do kraju, ogłaszając 

spal, choieli wpłynąć na Kierownictwo Marynarki Wojennej, aby 

podjęło decyzję w sprawie zorganizowanego powrotu okrętów i 

załóg. Stwierdzili, iż bezczynność Polskiej Marynarki Wojennej 

prowadzi do utraty autorytetu i szacunku u władz brytyjskich, 

©s w konsekwencji może stać się przyczyną jej rozwiązania. 

Szczególnie mocno akcentowano w apelu dążenia ofloerów, pod

oficerów i maryuai’zy do powrotu do Polski i chęć włączenia się 

do pracy prgy odbudowie sił morskioh i portów w wyzwolonej 
i 

ojczyźnie. Podkreślano, że ludzie ci nie mogą zrozumieć, dla

czego polskie okręty przewożą repatriantów innyoh narodowości, 

kiedy tysiące Polaków ozek^ '?a powrót do kraju.

Autorzy apelu pisali a.in.s "Marynarz nis umie sobie 

znaleźć cdpowiedsi, dlaczego tak szczelnie jest odgrodzony od 

wszystkiego, es się dzieje w kraju. Przeświadczenie mówi mu, 

ża z óałą pewnością muszą tam powstawać dobre rzeozy, ale w 

gazetach swoich tutaj i w biuletynie na próżno szuka ioh śladu..« 

Ni® potrafi on pojąć, skąd ten nihilizm i bierne czekanie.

W dniu 15 Ul 1945 r. "trójka powrotowa" opracowała 

następny dokument, pt. "Techniczny plan ozynnośoi związanych 

z powrotem Marynarki Wojennej do kraju". W dokumencie tym 

Hrójka" domagała się, aby rząd Polski Ludowej udzielił im 

moralnego i technicznego poparcia w formie deklaracji zawiera-

Cytat z dokumentu zatytułowanego: "Postawa Marynarki Wojennej 
wobec zagadnienia powrotu do kraju", w: Zespół BMW, syg.
777, t.12 o. AW.
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jąoej warunki powrotu. Wraz z ogłoszeniem deklaracji "trójka 

powrotowa” zobowiązywała się ogłosić manifest koleżeński;, pod

pisany przez wszystkich zwolenników powrotu. Rząd Polski Ludo

wej nie mógł zadość uczynić wymogom "trójki powrotcwej”, po

nieważ postawiła ona cały szereg warunków natury wojskowej, 

politycznej i materialnej. Postulowała, aby rząd wydał dekret, 

który określiłby uniezależnienie marynarki wojennej od armii 

lądowej, utworzył Ministerstwo Marynarki Wojennej, zachował 

regulaminy, rozkazy i zarządzenia szefa Kierownictwa Mary

narki Wojennej, utrzymał w mooy dotychczasową przysięgę i 

sposób tytułowania, gwarantował, że zaopatrywanie Polskiej 

Marynarki Wojennej w sprzęt, paliwo i amunicję przez okres 

pięciu lat odbywać się będzie w Wielkiej Brytanii oraz szkolił 

oficerów i podoficerów w uczelniach angielskiej marynarki 
11wojennej.

Porównując oba dokumenty można stwierdzić, że pierwszy 

z nich, mimo błędnych ocen, stanowił pewien postęp w stosunku 

do stanowiska zajmowanego przez Kierownictwo Marynarki Wojen

nej. Drugi dokument natomiast swoimi warunkami politycznymi 

z góry skazywał dążenia "trójki powrotowej" na całkowite nie

powodzenie, postawione bowiem postulaty były sprzeczne z za

sadami ustawodawstwa Polski Ludowej i nie mogły zostać przy

jęte.

W kraju tymczasem powstała marynarkawjenna, utworzona 

od podstaw przez nową władzę. Członkowie "trójki powrotowej", 

11 Wł. Szczerbowski: op.oit., s.106
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dowiedziawszy się o tym, nie tylko zrezygnowali z działalności 

na rzecz powrotu okrętów, ale sami postanowili nie wraoaó do 

Polski.

Krótka działalność "trójki powrotowej" wywołała jednak 

żywy oddźwięk wśród personelu Polskiej Marynarki Wojennej. 

Zdecydowana większość marynarzy i podoficerów, a także około 

70 % oficerów, jeszcze na początku 1946 r. skłonna była powró

cić do ojczyzny. Wszyscy oni, nie znająo kulis działalności 

"trójki powrotowej", z pełnym zaufaniem odnieśli się do jej 

inicjatywy i udzielili jej swego poparcia.

W sytuacji narastania walki politycznej wewnątrz perso

nelu Polskiej Marynarki Wojennej, władze angielskie, nie mogąo 

odkładać problemu polskich sił zbrojnych w nieskończoność, 

zdecydowały się wiosną 1946 r. rozwiązać Polską Marynarkę 

Wojenną. Decyzja władz angielskich w pełni odpowiadała dąże

niom Admiralicji, która wciąż jeszcze zajmowała wrogie stano

wisko wobec żądań ambasady polskiej w Londynie. Po realizacji 

tej decyzji przystąpiono w maju 1946 r. od zdejmowania załóg 

z polskich okrętów poczynając.

W pierwszej kolejności zdjęto załogę z ORP "Błyskawica*• 

Akt opuszczenia bandery odbył się w porcie Rosyth w dniu 

28 V 1946 r. Ceremoniał opuszczenia bandery poprzedziło odczy

tanie rozkazu nr 31 szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej z 

dnia 25 V 1946 r. Podczas ceremoniału opuszczenia bandery znaj

dowali się na pokładzie dwaj oficerowie angielscy, którzy prze

jęli okręt pod nadzór władz angielskich. Załoga ORP "Błyskawica* 

po opuszczeniu okrętu, została umieszczona w obozje ORP "Bał-
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tyk"1.2

Bandery na ORP "Dzik" i ORP "Sokół” zostały opuszczone 

w dniu 25 i 27 VII 1946 r. We wrześniu tego samego roku opusz

czono bandery i zdjęto załogi z pozostałych okrętów: «Gar- 

land", "Krakowiak”, "Ślązak", "Piorun”, "Burza", "Wilk” i 

"Conrad".
Zdjęcie załóg z okrętów wywołało duże przygnębienie 

wśród marynarzy. Zaczęto coraz częściej szukać kontaktu z 
placówkami dyplomatycznymi Polski Ludowej w celu załatwienia 

formalności związanych z wyjazdem do kraju. Do września 1946 r 

do kraju wyjechało około 15 % oficerów oraz 50 — 60 U pod

oficerów i marynarzy emigracyjnego stanu Polskiej Marynarki 
13Wojennej.

Na wiosnę 1947 r» Minister Obrony Narodowej, Marszałek 

Polski Michał Rola-Żymierski, powołał Misję Marynarki Wojennej, 

która miała przeprowadzić rozmowy z Admix’alioją na temat zwrotu 

polskich okrętów, a także personelu Marynarki Wojennej, pozo

stającego dotychczas w Wielkiej Brytanii. Przewodniczącym 

Misji został kmdr por. Stefan de Walden, a jej osłonkami 

kmdr ppor. Bohdan Wielowiejski, kmdr ppor. Tadeusz Konarski, 

kpt.mar. Bolesław Zalewski, kpt.mar. inż. Wincenty Zawiasa i
1A chor. mar. Jan Lewicki. ■

Przed odjazdem do Londynu w dniu 1 III 1947 r. Misja

12 Nazwę ORP "Bałtyk" posiadała Kadra Marynarki Wojennej; była 
to jednostka szkoląca poborowych i specjalistów morskich. 
Jednostka mieściła się na lądzie, a miejscem jej postoju 
był Devanport /Plymouth/.

13 Wł. Szozerkowski: op.cit., s.109.
12 * R. Witkowski: op.oit., s.76.
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została przyjęta przez marszałka Rolę-Źymierskiego. W czasie 

tego spotkania Misja otrzymała dokładne instrukcje, określa

jące polityczne aspekty działalności Misji w Wielkiej Bryta
nii.15

W dniu 8 III 1947 r. Misja w pełnym składzie odleciała 

samolotem z Warszawy, przez Berlin, do Londynu. Po przybyciu 

do Londynu w dniu 9 III 1947 r.s dzięki wydatnej pomocy pols

kiego ambasadora i attache wojskowego, zostały załatwione 

wszystkie sprawy związane z techniczną stroną pobytu i pracy 

Misji.

Pracę swoją Misja rozpoczęła w dniu 11 III 1947 r. 

wstępną rozmową z Mr. Hankey z Departamentu Północnego angiels

kiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W rozmowie tej prze

wodniczącemu. Misji towarzyszył zastępca attache morskiego w 

Londynie kpt.mar. Zbigniew Kowalski. Ze strony angielskiej 

uczestniczyli przedstawiciele Admiralicji - Mr. Gardo, kmdr 

Wingfield i jeden z młodszych urzędników Admiralicji. Celem 

rozmowy było ustalenie ogólnych zasad, na jakich będą prze

bić pertraktacje między Misją Marynarki Wojennej a Admi- 

i.-'icją. Uzgodniono, że przedmiotem przyszłych rozmów będzie 

Msrot przez władze angielskie polskich okrętów wojennych, 

które w 1939■ r. stanowiły własność państwa polskiego. Strona 

polska zastrzegła sobie prawo poruszenia sprawy przekazania 

również okrętów wypożyczonych Polskiej Marynarce Wojennej 
przez Admiralicję na czas wojny.18 

i 6• Meldunek kmdr.ppor.B.Wielowiejakiego dla gen.?/I.Spychals
kiego z dnia 6.4.1947 rjsZaspół: Żarz.Polit.Mar .Woj., syg. 
68, t.10. AIS?

18 R.Witkowwki: op.cit., s.77
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W dniu 12 III 1947 r, odbyła się pierwsza konferencja 

w Admiralicji. Na konferencji tej strona polska domagsł® się 

zwrotu wszystkich okrętów, które w 1939 r. stanowiły własność 

Polski, zwrotu całej własności Polskiej Marynarki Woj®nn®3 na 

terenie Wielkiej Brytanii, materiałów archiwalnych, historycz

nych, kartograficznych, środków komunikacji, wyposażenie obo

zów szkoleniowych oraz koncentracji wszystkich okrętów w jednym 

porcie. Żądano od Admiralicji zgody na swobodne kontah^cwame 

się Misji Morskiej z personelem Marynarki Wojennej, znajdującym 

się w obozach na terenie Wielkiej Brytanii.

W wyniku wymiany poglądów ustalono, że niektóre postu

laty wysunięte przez stronę polską Admiralicja rozważy i udzie

li odpowiedzi na następnej konferencji. W sprawie liczby i 

stanu technicznego okrętów kmdr Wingfield stwierdził, 

okręty "Grom”, "Orzeł” i "Wilia” zostały zatopione w czasie 

działań wojennych, pozostałe zaś walczyły i pływały w warun

kach wojennych, nie należy więc spodziewać się, że są w dobrym 

stanie technicznym. Uzgodniono, że Misja w najbliższych dniach 

dokona oględzin okrętów, celem dokonania oceny ich aktualnego 

stanu technicznego. Rezultaty tych oględzin postanowiono omó

wić na następnej konferencji.

W dniu 14 III 1947 r. kmdr por. de Walden, kpt. mar. 

Zalewski i kpt. mar. Kowalski oraz angielski oficer łączni

kowy por. Vane - Hunt udali się pociągiem do Plymouth celem 

obejrzenia ścigaozy ”3-1" i "S-2". Po obejrzeniu i ooenie 

stanu technicznego jednostek, sporządzili odpowiedni protokół. 

Stwierdzono w nim, że oba śoigaoze nie przedstawiały żadnej 
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wartości, gdyż już na poozątKU 1944 r. zostały wycofane z 

eksploatacji i były całkowicie nieprzydatne Polskiej Marynarce 

Wojennej.

W dniu 18 III 1947 r. Misja w pełnym składzie wraz 

z por.mar. Vane - Hunt udała się do Harwloh, oelem dokonania 

oględzin niszczyciela "Burza" i okrętu podwodnego "Wilk". 

W wyniku oględzin ustalono i sporządzono protokół, w którym 

stwierdzono, że wartość bojowa "Wilka" jest żadna. Jako okręt 

szkolny wymagał niewspółmiernych wkładów, a holowanie okrętu 

w obeonym stanie połączone byłoby z wielkim ryzykiem. W razie 

podjęcia decyzji holowania należałoby zaokrętować przynajmniej 

50 ogniw akumulatorowych, ażeby umożliwić uruchomienie pomp 
17 odwadniających i urządzeń sterowych... '.

W sprawie stanu "Ehrzy" Misja określiła, że "wartość 

bojowa okrętu jest nieznaczna, mógłby byó użyty jako okręt 

szkolny. Koszt dostosowania okrętu do celów szkoleniowych około 

60 milionów złotych. Koszt normalnej konserwacji rocznej wy

niesie o 50 % więcej, niż koszt utrzymania okrętu pełnowar

tościowego. Przypuszczalny czas dalszego użytkowania 6-8 lat. 

Okręt może byó przeholowany po uprzednim zadekowaniu i usunię

ciu usterek kadłuba. Do holowania należy użyć holownik i uru

chomić jeden kocioł, maszynę sterową i niezbędne mechanizmy 
18 pomoonioze..." • Biorąo pod uwagę celowość wydatków związanych 

z odbiorem "Burzy", Misja postanowiła spytaó na najbliższej 

konferencji z Admiralicją, w jakim stopniu władze brytyjskie

17 Protokół oględzin ORP "Wilk" z dnia 18 3 1947 r. w: Zespół 
DMW, syg. 777, t.76. AMW.

18 Protokół oględzin ORP "Burza" z dnia 18 3 1947 r. w: Zespół 
DMW, syg. 777, t.76. AMW.
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uważają za swój obowiązek partycypować w kosztach związanych 

z uruchomieniem okrętu.

W dniu 21 III 1947 r. Misja w pełnym składzie przybyła 

do Rosyth, by dokonać oględzin ORP "Błyskawica”. Na okręcie 

spotkała tymczasowego angielskiego dowódcę okrętu wraz z ofi

cerami, których zadaniem było udzielić Misji wszechstronnej 

pomooy. Po dokładnym sprawdzeniu okrętu, Misja spisała protokół, 

w którym stwierdziła, że okręt należy uznać za nadający się 

do przyjęcia. Mógł on być przygotowany do ruchu w ciągu jednego 
19 miesiąca.

W dniu 26 III 1947 r. odbyła się druga konferencja.

Misja Morska zrekapltulowała na wstępie przebieg poprzedniego 

posiedzenia i postawiła wnioski o rozpatrzenie sprawy zwrotu 

własności Polskiej Marynarki Wojennej na terenie Wielkiej 

Brytanii, dostarczenie dokładnych danych o stanie okrętu 

"Iskra", umożliwienie nawiązywania kontaktów Misji z kadrą 

Marynarki Wojennej w obozach na terenie Wielkiej Brytanii, 

dostarczenie przez stronę angielską dokumentów i dzienników 

okrętowych oraz zamianę wysłużonych okrętów "Burzy" i "Wilka" 

na okręty "Krakowiak" i "ślązak".

Strona angielska zaproponowała rozpatrzeć przede wszyst

kim sprawę okrętów stanowiących własność Polski, zaznaozająo 

jednocześnie, że są pewne trudności w jej ustaleniu. Admira

licja stanęła na stanowisku, że obowiązkiem Wielkiej Brytanii 

jest oddać tylko te okręty, które stanowiły własność Polski, 

natomiast okręty "Krakowiak" i "Ślązak" są własnością angielską

19 Protokół oględzin ORP "Błyskawica" z dnia 21- 3«1947 r.
w: Zespół BMW, syg.777, t.76. AMW.
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potrzebną marynarce brytyjskiej. Na pytanie, w jakiej mierze 

Admiralicja jest skłonna przyjść z pomocą w uruchomieniu 

"Burąy" i "Wilka", strona angielska odpowiedziała, że ta spra

wa musi być dokładnie zbadana, ponieważ aktualnie stocznie 

angielskie są poważnie przeciążone. Misja oświadczyła, że 

Admiralicja ponosi całkowitą winę za stan wyposażenia okrętów, 

albowiem zdjęła załogi polskie jednostronnym zarządzeniem 

Admiralicji, bez porozumienia z legalnym Rządem Polskim w 

Warszawie. Dlatego też jest ona zobowiązana przekazać okręty 

sprawne technicznie.

W wyniku dalszej wymiany poglądów obie strony doszły 

do porozumienia, że odbiór okrętów powinien się odbywać na 

podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, sporządzonych pod

czas przekazywania okrętów przez załogi polskie Admiralicji. 

Anglików zobowiązano ponadto do zebrania i przekazania książek 

i dokumentów okrętowych, podania terminu rozpoczęcia remontu 

"Burzy" i "Wilka" oraz udzielenia wiążąoej odpowiedzi na temat 

kontaktów z załogami. Stronę polską zobowiązano do przedstawie

nia programu odbioru okrętów i sposobu ioh przejścia do kraju.

Za zgodą Admiralicji, w dniu 1 IV 1947 r. spośród człon

ków Misji została wyznaczona komisja w składzie: kmdr ppor.

T.Kucharski i kpt.inż. B. Zalewski. Obaj oficerowie udali się 

do Gibraltaru celem dokonania oceny stanu technicznego żaglow

ca "Iskra". W dniu 2 IV 1947 r., w towarzystwie oficera łącz

nikowego por. Oroharda i przedstawiciela stoczni Mr.Skinnera, 

przystąpiono do oględzin okrętu. Komisyjnie stwierdzono, że 

okręt będzie nadawał się do użytku jako okręt szkolny, po 

przeprowadzeniu dokładnego remontu oraz wyposażeniu go w sprzęt 
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i żagle. Ustalono, że "Iskra” wyremontowana zostanie na miejs

cu 1 po remoncie przekazana Misji Morskiej. Komisja stoczni 

postawiła warunek, aby strona polska wyznaczyła trzyosobową 

komisję nadzorującą remont. W związku z tym, że "Iskra" w 

1940 r. została wydzierżawiona Admiralicji postanowiono, iż 

całkowity remont wykonany będzie na koszt brytyjski. W dniu 

5 IV 1947 r. komisja powróciła z Gibraltaru i złożyła pisemne 

sprawozdanie o stanie technicznym i losach "Iskry", od chwili 

dzierżawy do zakończenia wojny.

W ten sposób Misja w bardzo krótkim czasie zakończyła 

pierwszy etap prac związanych z ustaleniem stanu technicznego 

okrętów.

Drugim ważnym problemem, który należało niezwłocznie 

rozwiązać, była sprawa obsadzenia okrętów polskimi załogami.

Mimo różnorodnych akcji prowadzonych pi’zez grupę wice- 

adm. Świrskiego i Anglików, obliczonych na zahamowanie tenden

cji ku powrotowi, w kwietniu 1947 r. na repatriację do Polski 

oczekiwało w obozaoh około 500 osób. Na przykład, według 

stanu na dzień 12 IV 1947 r., w obozie Hursley przebywało 

70 osób, w Ivy Bridge - 58, w Okehampton - 72 i w Devonport 
- 98.20

Na wiadomość, że do Londynu przybyła Misja Morska i 

prowadzi pertraktacje z Admiralicją na temat zwrotu polskich 

okrętów, do ozłonków Misji zaozęli się zgłaszać telefonicznie 

i osobiście oficerowie, podoficerowie i marynarze, deklarując 

swoją pomoc w sprawie zorganizowania załóg. Pierwszym oficerem, 

który nawiązał kontakt z Misją, był kmdr ppor. Bolesław Roma

20 R.Witkowski: op.oit., s.80.
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nowski. Udzielił on szeregu informaoji o okrętach i nastro

jach, jakie panowały wśród stanu osobowego Polskiej Marynarki 

Wojennej w poszczególnych obozach. Następnymi oficerami i pod

oficerami, którzy nawiązali łąoznośó z Misją byli: kmdr ppor. 

L» Schmidt, kpt.mar. Rudawski, kpt.mar. Paohooińskl oraz cho

rążowie mar. Trać i Soroohtej. W dniu 27 III 1947 r. zgłosił 

się kmdr inż. Rymszewioz, który udzielił Informaoji na temat 
21własności Marynarki Wojennej na lądzie.

W dniu 15 IV 1947 r. kpt.mar. Z. Węglarz zwrócił się 

z pismem do kmdr.por. S. de Waldena, w którym udzielił wy

czerpujących wyjaśnień, jakie interesowały Misję Morską. 

Wyrażał też swoją gotowość udziału w organizowaniu załóg dla 

powracających okrętów. Kiedy się dowiedział, że Anglicy uchy

lają się od udzielenia pomocy w technicznym przygotowaniu 

okrętów i proponują, aby je do Gdyni zaholować, pisał: 

"Absolutnie jest to iiie do przyjęcia, ze względów prestiżowych 

i propagandowych wobec Anglików i Polaków w kraju i zagra
nicą".21 22

Dzięki uzyskanym informacjom, Misja miała dobre ro

zeznanie w nastrojach panująoyoh wśród oczekujących na repa

triację i znała rozmieszczenie ludzi w obozach. W dużym stop

niu ułatwiało to jej pracę 1 prowadzenie rozmów z Admiralicją,

W dniu 17 IV 1947 r. odbyło się trzecie spotkanie Misji 

z przedstawicielami Admiralicji. W czasie spotkania wręczono 

stronie brytyjskiej szczegółowy program przekazania polskich 

21 Dziennik czynności Misji Morskiej w Londynie z 11.3-1947 r. 
w; Zespół DMW, syg. 777, t.76. AMW.

22 Pismo kpt.mar. Z. Węglarza z dnia 15.4.1947r. w:Zespół 
DMW, syg. 777, t.76. AMW.
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okrętów wojennych. Progran zawierał również uwagi 0 sposobie 

zorganizowania przyszłych załóg okrętowych. Strona brytyjska 

przedstawiła listę oficerów, podoficerów i marynarzy, którzy 

zgłosili się na wyjazd do Polski, oświadczając zarazem, żc 

kontakt osobisty Misji z tyui ludźmi jest jeszcze niemożliwy. 

W trakcie dyskusji ustalono, że strona Polska przejmie w naj

bliższym ozasie "Błyskawicę”, jednak pod tym warunkiem, iż 

strona brytyjska umożliwi skompletowanie załogi na prawach 

repatriacyjnych. Ustalono, że "Błyskawica" wyruszy do Polski 

z chwilą osiągnięcia całkowitej gotowości morskiej. Anglicy 

obiecali dostarczyć na okręt dokumenty i inne przedmioty, sta

nowiące własność Rządu Polskiego. Na wniosek strony polskiej 

postanowiono odłożyć sprawę przejęcia "Burzy" i "Wilka", ponie

waż kwestia zamiany tych okrętów na "Krakowiaka" i "Ślązaka" 

miała być załatwiona na drodze dyplomatycznej.

Admiralicja zwróciła się w dniu 30 IV 1947 r. do prze

wodniczącego Misji kmdra por. S. de Waldena z listem, w którym 

określiła swoje stanowisko w sprawie zwrotu okrętów polskioh. 

N liście tym strona angielska uchyliła się od przeprowadzenia 

dokowania okrętów, a także uznała za niemożliwe usunięcie 

uszkodzeń spowodowanych zużyciem okrętów w służbie brytyjukiej. 

Dla zapewnienia przejścia "Błyskawicy" do kraju, Admiralicja 

przyrzekła dostarczyć na okręt tylko niezbędny zapas wyposaże

nia zużywalnego. W liśole tym Admiralicja odrzuciła również 

propozycję wysuniętą przez Misję w sprawie zamiany "Burzy" 

i "Wilka" na "Krakowiaka" i "Ślązaka" motywując to tym, że 

powyższe okręty były jedynie wypożyczone Polskiej Marynarce 

Wojennej, a obeonie władze brytyjskie mają Inne plany związane 
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z tymi jednostkami. W zakończeniu listu Mr. Cardo doradzał 

kmdr. por. S. de Waldenowl, by Misja przejęła "Burzę" oraz 

"Wilka" 1 poczyniła przygotowania do zaholowanla ich do Polski.

W odpowiedzi udzielonej w dniu 8 V 1947 r. kmdr por. 

S. de Walden nie zgodził się ze stanowiskiem Admiralicji, 

jakoby uszkodzenia 1 zużyoie okrętów spowodowane były wyłącz

nie w służbie polskiej, tj.powstały po dniu 5 VII 1945 r., 

kiedy to rząd Wielkiej Brytanii uznał oficjalnie Rząd Jed

ności Narodowej. Przewodniczący Misji stwierdził z całą sta

nowczością, że po tej dacie okręty polskie faktycznie nadal 
pozostawały w służbie brytyjskiej.23

Dzięki nieustępliwemu stanowisku Misji, strona brytyjs

ka wreszcie w drugiej połowie maja wyraziła zgodę na osobiste 

skontaktowanie Misji z oczekującymi w obozach na repatriację 

marynarzami polskimi.

W dniu 20 V 1947 r, członkowie Misji w towarzystwie 

dwóoh oficerów angielskich przybyli do Hursley. Podczas zbiór

ki, kmdr por. S. de Walden. ogłosił warunki angażowania załóg 

na powracające do kraju okręty polskie. Określały one prawa 

i obowiązki marynarzy polskich, którzy zgłoszą ohęó zaokręto

wania się w oelu powrotu do ojczyzny oraz zawierały informacje 

o perspektywach loh dalszego żyola i możliwości kontynuowa

nie służby wojskowej,

Z treści podanych warunków wynikało, że załogi anga

żowane były tylko na czas przejścia do Polski i że w tym 

okresie podlegały one rygorowi dyscypliny wojskowej. Po powro

cie do kraju oficerowie, podoficerowie 1 marynarze mogli 

23 R. Witkowski: op.olt., s.82.
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ubiegać się o pozostanie w czynnej służbie wojskowej. Wcielenie 

do tej służby uzależnione było jednak od decyzji dowódcy Mary

narki Wojennej. Zakwalifikowanym do dalszej służby wojskowej 

zapewniano urlopy oraz weryfikację stopni wojskowych. Cl spo

śród członków załóg, którzy nie zgłosili się ao służby « Mary

narce Wojennej, byli zwalniani do rezerwy natychmiast po zdan:.u 

obowiązków służbowych na okręci®. Wszystkim angażowanym człon

kom załóg gwarantowano zachowanie należności i przywilejów wojen

nych. Uprzedzono ich, że w czasie przejścia morsem nie będą 

ubezpieczeni na życie i mienie oraz, że obowiązywać ich będzie 

kontrola celna, analogiczna jak repatriantów. Wszelkiego rodzaju 

zaświadczenia o ranach, odznaczeniach i innych zasługach winni 

zgłaszający chęć powrotu załatwić osobiście, jeszoze przed odjaz

dem do kraju.

Wszyscy chętni, którzy zgłosili się do powrotu na okrę

tach, zostali zorganizowani w oddzielną grupę; jej dowódcą 

został kmdr ppor. Bolesław Romanowski.

W oparciu o osobiste zgłoszenia, Misja sporządziła listy, 

które wręczyła stronie angielskiej na kolejnym spotkaniu w dniu 

22 V 1947 r. Ponadto na tejże konferencji strona angielska zo

bowiązała się w pierwszej kolejności skierować na "Błyskawicę" 

i "Burzę" gospodarzy działów? bojowych, którzy współpracować mie

li w przygotowaniu okrętów do rejsu. Czynności związanych z 

przekazaniem "Błyskawicy" Misji Marynarki Wojennej miały dokonać 

władze lokalne marynarki brytyjskiej w Rosyth. Do dowództwa 

bazy należało zapewnienie załodze polskiej zakwaterowanie i 

wyżywienie, natomiast pozostałe załogi skierować na okręty jesz

cze przed ich formalnym przejęciem.
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Sprawę przejęcia okrętu podwodnego "Wilk" odłożono na 

okres późniejszy, gdyż jego stan techniczny nie pozwalał na 

odbycie drogi do Polski nawet na holu. Anglicy za przyholowa

nie go do Polski żądali 2 tys. funtów. Admiralicja oświadczyła* 

że dołoży wszelkich starań i wykona wszystkie związane z tym 

ozynnośoi, by przygotować"Burzę" do odbycia podróży do Polski 

na holu. Uzgodniono, że protokół przejęcia okrętu "Błyskawica" 

zostanie podpisany w Rosyth, a "Burzy" w Harwioh.

Dnia 29 V 1947 r. kmdr ppor. Wielowiejski i kpt. mar. 

Zawiasa wyjechali do Harwioh, gdzie przy pomooy angielskiej 

załogi, przystąpili natychmiast do przygotowania "Burzy" do 

holowania i zakwaterowania ozęśoi załogi, w myśl uprzedniego 

porozumienia z Admiralicją. Jednakże wobec nie dających się 

rozwiązać w krótkim czasie trudności technicznych, wynikają

cych z konieczności przystosowania do wyjścia w morze "Burzy" 

i "Wilka", przewodniczący Misji, za zgodą władz w Warszawie, 

postanowił chwilowo zanieohaó starań o przejęcie obu tych 

okrętów. W wyniku tej decyzji grupę odbiorczą "Burzy" skiero

wano do Rosyth, zaś wytypowaną załogę dla tego okrętu odesłano 

na "Błyskawicę".

W dniu 29 V 1947 r. kmdr por. S.de Walden otrzymał 

depeszę z Warszawy, nakazującą zajęcie się przede wszystkim 

odbiorem i sprowadzeniem do kraju "Błyskawicy". W związku 

z tym powołał on grupę odbiorczą, w skład której weszli 

wszyscy członkowie Misji, z wyjątkiem kmdr.ppor. T. Konaru- 

kiego, nadzorującego remont "Iskry" w Gibraltarze,

W pierwszych dniach ozerwoa załoga "Błyskawioy" 

zgrupowana została w obozie w pobliżu Glasgow j. po krótkim 

S.de
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pobycie przeniosła się około 20 ozei*woa do Rośyth. hałcsny 

widok przedstawił się oczom marynarzy, gdy znaleźli się na 

pokładzie i w pomieszczeniaoh dobrze sobie znanego okrętu. 

I kotłowni na całej powierzchni rozlana była ropa, która się

gała do 10 om wysokości, w pomieszczeniach panował nieporządek, 

a okręt sprawiał wrażenie, jakby był wykorzystywany jako pły

wające koszary.
W dniu 16 VI 1947 r. Admiralicja wydała polecenie, by 

z okrętu zostały zdjęte działka typu Oerlikon. W wyniku 

energicznej interwencji w Londynie zastępcy attaohe morskiego 

kpt.mar. Z. Kowalskiego, w dniu 21 VI 1947 r. nadeszło odwoła

nie tej decyzji.

W dniu 22 VI 1947 r. Anglicy przedstawili szczegółowy 

program odbioru okrętu. Zgodnie z tym programem, "Błyskawica" 

w dniu 27 czerwca wyszła z portu i zakotwiczyła na redzie, 

gdzie załadowano na okręt amunicję artyleryjską, bomby głę

binowe i głowioe bojowe torped. W dniu 30 czerwca po odkotwi- 

dzeniu, nastąpiła próba maszyn, określono także dewiację i 

przeprowadzono demagnetyzację okrętu. Po wykonaniu tyoh prao, 

tego samego dnia podpisany został protokół odbiorczy. W dniu 

1 lipca o godzinie 8.00 podczas zbiórki załogi zostało odczyta

ne zarządzenie przewodniczącego Misji Marynarki Wojennej, w 

którym stwierdził on przejęcie okrętu od władz brytyjskich 

i wcielenie go do Polskiej Marynarki Wojennej. W zarządzeniu 

tym wyznaczono oficerów, podoficerów i marynarzy na stanowiska 

służbowe na czas przejścia okrętu z Rosyth do Gdyni. Dowódcą 

okrętu został, kmdr ppor. B.Romanowski, a jego zastępcą - kpt. 

mar. Z.Węglarz. Po odczytaniu zarządzenia, odbył się oere- 
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moniał podniesienia bandery, proporca i znaku dowódcy okrętu. 

0 godz. 10.00 przewodniczący Misji kmdr por. S. de Walden 

złożył wizytę pożegnalną admirałowi angielskiemu, a o godz. 

15.00 "Błyskawica" podniosła kotwioę i wzięła kurs na Gdynię.

W dniu 4 VII 1947 r. około godz. 9.00 "Błyskawica" 

weszła do basenu portu wojennego na Oksywiu, gdzie została 

powitana przez przedstawicieli władz państwowych, Marynarki 

Wojennej, społeczeństwa Wybrzeża oraz rodziny ofloerów, pod

oficerów i marynarzy, stanowiących załogę okrętu.

Do kraju na pokładzie "Błyskawicy" wróciło 177 człon

ków załogi, w tym plęolu ofloerów, 10 ohorążyoh, jeden pod

chorąży, 55 podoficerów 1 106 marynarzy.

Drugim okrętem, który postanowiono sprowadzić do kraju, 

była "Iskra". Okręt ten w dniu 29 XI 1940 r. został wypożyczony 

marynai’oe angielskiej, na podstawie umowy podpisanej przez 

attache morskiego kmdr. Stoklasę. "Iskra" została przemianowa

na na HMS "Pigmy" i służyła Jako baza dla załóg brytyjskich 

kutł-ow torpedowych i okrętów podwodnych. Przez okres siedmio

letniego postoju pod banderą brytyjską w bazie Gibraltar okręt 

nie tył dokowany, malowany i konserwowany, toteż znajdował się 

w złym stanie technicznym.

W 1947 roku baza w Gibraltarze przystąpiła, zgodnie z 

uprzednio podjętym zobowiązaniem wobec Misji, do remontu okrę

tu. 9 V 1947 r. kmdr ppor< Konarski ponownie przyjechał do 

Gibraltaru i przejął nadzór nad przebiegiem remontu. Okazało 

się, że stocznia nie była w stanie wykonać nowych żagli. Trud

ności materiałowe i konieczność oiągłego odwoływania się w 

sprawaoh spornych do Admiralicji w Londynie niezmiernie prze
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wlekły remont. Dzięki staraniom kmdr. ppor. Konarskiego, Admi

ralicja zgodziła się na przeprowadzenie okrętu do Anglii i do

konanie dalszego remontu w jednej z tamtejszych stoczni.

We wrześniu 1947 r. przeholowano "Iskrę” do stoczni w 

Portsmouth. W marcu 1948 r. przybyli do Portsmouth, by dopil

nować ostatniej fazy remontu, bosman okrętowy Kalinowski i 

kierownik maszyn Kobielski. Na przewodniczącego komisji od

biorczej został wyznaczony kmdr ppor. Wielowiejski, na dowódcę 

"Iskry” - kpt.mar. Czerwiński, a na jego zastępcę - kpt. mar. 

Sobczyk. Oficerowie ci, wraz z 15 podoficerami i marynarzami, 

przybyli do Southampton 5 VI 1948 r. i zaokrętowali się na 

"Iskrze".

Załoga pracowała z dużym zapałem, przejmując swoje dzia 

ły i przygotowując okręt do końcowych prób. Po usunięciu nie

dociągnięć, uszczelnieniu okrętu i usunięciu braków, w dniu 

21 VI 1948 r. odbyła się w biurze oddziału konstrukcyjnego 

bazy konferencja, na której przedstawiciele Admiralicji prze

kazali okręt Polskiej Marynarce Wojennej.

Podpisany protokół zobowiązywał władze brytyjskie do 

usunięcia drobnych usterek i przysłania do Polski brakującego 

piekarnika i lewego agregatu, na dostarczenie których nie moż

na było już dłużej czekać.

W dniu 23 VI 1948 r. na uroczystej zbiórce odbył się 

ceremoniał podniesienia bandery, po czym o godz. 14.00 pod

niesiono kotwicę, postawiono żagle i okręt ruszył kursem na 

Gdynię, mając na swoim pokładzie 3 oficerów oraz 17 podofice

rów i marynarzy. 2 VII 1948 r. o godz. 8.00 "Iskra" weszła 

do portu na Oksywiu, witana przez orkiestrę Marynarki Wojennej 
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i licznie zgromadzonych marynarzy. Dowódoa Marynarki Wojennej 

kontradmirał Włodzimierz Steyer, po dokonaniu przeglądu okrętu, 

przekazał załodze podziękowanie za wysiłek i trud włożony 

w doprowadzenie okrętu do Gdyni.

W 1951 r. rząd polski podjął na nowo starania w sprawie 

powrotu "Burzy" i Wilka". Zapadła decyzja sprowadzenia ioh 

do Polski na holu. Przedsięwzięcie to Dowództwo Marynarki Wojen

nej zleciło Polskiemu Ratownictwu Okrętowemu, które wyznaczy

ło do wykonania tego zadania Jeden ze swych najnowszych i naj

większych holowników "Swarożyo". W lipou 1951 r. holownik wy

szedł do Harwioh, skąd powrócił z "Burzą" do Gayni. W rok póź

niej został sprowadzony do Polski na holu okręt podwodny "Wilk". 

Z uwagi na zużycie i zły stan techniczny, okręt ten niedługo 

po sprowadzeniu został skreślony z listy jednostek 1 odaany 

na złom.

Sprowadzeniem "Wilka" zakończył się siedmioletni okres 

rewindykowania z Anglii polskich okrętów wojennych, które 

w 1939 r., w wyniku rozpoczęcia wojny, musiały szukać schro

nienia w pańsuwaot; zapf.y,; a;' nionych i neutralnych.



Kpi.mar. mgr Bronisław Miłek

POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ KOMEND PORTÓW 
WOJENNYCH GDYNIA, KOŁOBRZEG I ŚWINOUJŚCIE 

W LATACH 1945 - 1948

W dniu 6 IV 1945 r. na budynku Zarządu Miejskiego 

przy ul. Świętojańskiej w Gdyni uroczyście podniesiono flagę 

polską. Dzień później, po zdobyciu Oksywia, oałe Trójmiasto 

było wolne od okupanta i mogło przystąpić do pokojowej pracy 

i odbudowy. W drugiej połowie kwietnia wyzwolony został trzeci 

wielki port polski — Szczecin. Całe wybrzeże, od Braniewa po 

ujśoie Odry, wróciło do Macierzy.

Odzyskanie szerokiego dostępu do morza wymagało szyb

kiego utworzenia siły militarnej, zdolnej do obrony granic 

morskich. Ochronę urządzeń i obiektów portowych powierzono 

przybyłemu do Gdańska 3 IV 1945 r. 1.Samodzielnemu Morskiemu 

Batalionowi Zapasowemu. Należało też niezwłocznie przystąpić 

do oczyszczania z min 1 wraków torów wodnych i basenów porto

wych.

Cofające się wojska niemieckie zdewastowały w porcie 

gdyńskim większość magazynów i urządzeń przeładunkowych oraz 

wysadziły w powietrze falochrony i nabrzeża. Zniszczony został 

system oznakowania hydrograficznego. W Stoczni Gdańskiej za

topiono wszystkie urządzenia pływające, zniszczono 70 <$> ogółu 
urządzeń i 30 $ budynków.1

1 R. ffapiński: Rola PPR w powstawaniu i utrwaleniu władzy 
ludowej na terenie województwa gdańskiego w lataoh 1945- 
1947. Sesja naukowa poświęcona XX rocznicy powstania PPR 
/19-20 III 1962 r./, Gdańsk 1963, s.14.
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Port szczeciński, w wyniku dywanowego systemu bombardo

wań lotnictwa alianckiego, stał się jednym z najbardziej zruj

nowanych portów Europy. Spalono lub wysadzono dynamitem maga

zyny, elewatory 1 urządzenia kolejowe. Z nabrzeży zwalono do 

kanału kilkanaście dźwigów, port zablokowano zatopionymi stat

kami i zniszczonymi pływającymi dokami.

Dzięki pomooy Związku Radzieckiego w oczyszczaniu wód 

w polskiej strefie odpowiedzialności, w dniu 13 VII 1945 r. 

mogły już wejść do portu gdańskiego, a dwa dni później do 

portu gdyńskiego, pierwsze po wojnie statki bandery fińskiej. 

Eksploatacja portów morskich była jednak nadal poważnym ryzy

kiem, a pomoc radziecka w przywracaniu do życia naszej gos

podarki morskiej nie zwalniała Polski z obowiązku wniesienia 

swego narodowego wkładu. Aby sprostać temu zadaniu, potrzebna 

była flota oraz sprawnie działające zapleoze w rejonach jej 

bazowania.

Udział Marynarki Wojennej PRL, powołanej do życia w 

dniu 7 VII 1945 r. na mocy rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska 

Polskiego nr 0013, w poważnym stopniu wpłynął na zapewnienie 

bezpieczeństwa żeglugi morskiej oraz przyspieszył odbudowę 

i eksploatację portów morskich. Należy stwierdzić, że główne 

prace nad ostateoznym rozminowaniem wybrzeża zostały zakoń

czone w 1947 roku.

Służba hydrograficzna marynarki wojennej oznakowała 

tory wodne i przeszkody nawigacyjne w postaci wraków, płyolzn 

itp. Podjęła przygotowania do uruchomienia na oałym wybrzeżu, 

niezbędnych dla określenia elementów manewrowych okrętów i 

statków, obiektów nawigacyjnych, a także latarń morskich
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' 2i punktów świetlnych w portach. Realizacja tych przedsię

wzięć mogła odbywać się tylko przy ścisłej współpracy z 
Głównym Urzędem Morskim, który w tym czasie sprawował funkcje 

administraoyjno-morskie. Na prośbę GUM, od grudnia 1948 r. 

rolę jednostek ratowniczych pełniły również niektóre okręty 

marynarki wojennej, gdyż kapitanaty portów nie dysponowały 

dostateczną ilością takich statków. W 194b r. , w ramach 

współpracy, Marynarka Wojenna przekazała Głównemu Urzędowi 

Morskiemu dwie motorówki "Korsarz" i "Waouś"oraz jeden 

2-tonowy dźwig pływający; przejęła natomiast od GUM-u 
holownik "Krakus" jako własność przedwojenną marynarki.3

Do kwietnia 1946 r. marynarka wojenna dysponowała 

dywizjonem okrętów podwodnych, flotyllą trałowców, złożoną 

z trzeoh dywizjonów, dywizjonem śoigaozy, grupą kutrów tor

pedowych i oddziałem okrętów pomocniczych. Uzyskanie większej 

ilości okrętów pozwoliło jej zamknąć pierwszy okres rozwoju 

i przejść do realizacji, zadań szkoleniowych oraz rozbudowy 

zaplecza w rejonach bazowania floty.

1 . Utworzenie Głównego Portu Marynarki Wojennej i Komendy 

Portu Wojennego w Gdyni

Genezy powstania Komend Portu Wojennego należy szukaó 

w powołanej do żyoia,dekretem J.Piłsudskiego z dnia 28 XI 

1918 r. Polskiej Marynarce Wojennej. Powstała na wiosnę 1919r* 

w Modlinie Komenda Portu Wojennego była pierwszą jednostką

2 M.Grudzień: Marynarka Wojenna PRL w 25—lcoiu LWP. "Rocznik 
Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej", 
1968, nr 4, s,18.

3 Zesp. Dowództwo Marynarki Wojennej, syg. 2/15, s.314. 
AMW.
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zorganizowaną w ramach tworzącej slą marynarki, w oelu zabez- 

pleozenia pod względem technicznym i gospodarczym okrętów 

rzecznych oraz przeszkolenia marynarzy dla przyszłych jednostek 

floty. Ponadto zadaniem Komendy Portu Wojennego w Modlinie było 

wydobycie i przystosowanie zatopionych w Wiśle jednostek dla 
potrzeb flotylli pińskiej.4

Po objęoiu przyznanego Polsoe Traktatem Wersalskim 

wybrzeża, tworzenie nowyoh jednostek Polskiej Marynarki Wojennej 

rozpoczęto znowu od zorganizowania Komendy Portu Wojennego, tym 

rasem w Puoku. Głównym jej zadaniem było wykonanie prao przy

gotowawczych w zakresie zabezpieczenia postoju okrętów wojen

nych. W tym oelu Komenda utworzyła warsztaty naprawcze, magazy

ny zaopatrzenia jednostek oraz zorganizowała dla swyoh potrzeb 

tabor pływający.

Komendantem nowopowstałej jednostki został komandor 

Witold Panasewioz.

Obok powstałej w Puoku Komendy Portu Wojennego, utworzo

no w październiku 1920 r. Komendę Portu Wojennego w Toruniu, 

którą zorganizowano na bazie jednostek marynarki utworzonych 

w Modlinie. Komenda Portu Wojennego w Toruniu, której komendan

tem był kmdr ppor. Waoław Żejma, dysponowała niezbędnymi dla 

potrzeb marynarki warsztatami technicznymi 1 radiostacją, prze

kazanymi jej przez Departament Łączności Ministerstwa Spraw 

Wojskowych.

W związku z dążeniami Departamentu dla Spraw Morskich do 

tworzenia silnych flotylli rzecznych, w lutym 1921 r. przystą

4 E. Kosiarz: Powstanie i rozwój Polskiej Marynarki Wojennej w 
lataoh 1918-1926* "Wojskowy Przegląd Historyczny", 1968, 
oz.I, nr 4, s.226.
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piono do organizacji Komendy Portu Wojennego w Pińsku, która 

miała zaopatrywać pod względem materiałowym i technicznym 
tworzoną od nowa flotyllę pińską.5

Jednostki marynarki stacjonujące w Pucku, wraz z Komen

dą Portu Wojennego, zostały w 1926 r. przeniesione na Oksywie, 

W latach późniejszych powstały tam różnego rodzaju składy, 

magazyny 1 warsztaty portowe, wchodzące w skład bazy głównej 

Marynarki Wojennej. Funkcję administracyjną 1 zaopatrzeniową 

w bazie pełniła Komenda Portu Wojennego, podlegająca bezpośred

nio dowódcy Floty. Do Komendy Portu Wojennego Oksywie należał 

cały pomocniczy tabor pływający,, który składał się z holow

ników 1 kryp specjalnych, Jak warsztaty pływające, węglarkl, 

motorówki Itp.

Ra krótko przed II wojną światową program rozwoju 

Marynarki Wojennej przewidywał zbudowanie, w ramach Rejonu 

Umocnionego Hel, wysuniętej bazy zaopatrzeniowej dla floty 

morskiej. Chociaż do wybuchu wojny w 1939 r. zamierzeń tych 

w pełni nie zrealizowano, to jednak na Helu rozbudowano basen 

portowy, zbudowane urządzenia do zaopatrywania okrętów w pali

wo, żywność, cmunloję i wodę. Przeniesiono też z Gdyni na Hel 

część urządzeń warsztatów portowych dla organizowanej tam 

bazy remontowej. Loswój baz nie nadążał jednak za rozwojem 

floty. Rejon Umocniony Hel oraz bazy Gdynia 1 Hel nie były w 

stanlo zapewnić okrętom paliwa 1 skutecznej obrony od strony 

lądu, w wyniku ozego zmuszone one były szukać schronienia w

5 E.Kosiarz: Powstanie 1 rozwój Polskiej Marynarki Wojenne., 
w lazaoh 1918-1926", "Wojskowy Przegląd Historyczny", 1969> 
oz.TI, nr 1, s.95.
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portach sojuszniczych i neutralnych.8

Zagadnienie obrony baz morskich w pełni doceniało do

wództwo odrodzonego Wojska Polskiego, które w wytycznych dla 

rozwoju Marynarki Wojennej na lata 1946-1949 ustaliło orga

nizację obrony wybrzeża.

Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego dużą uwagę zwracało 

też na problem zaopatrzenia materiałowego i technicznego jed

nostek Marynarki Wojennej. W tym celu, na mocy rozkazu Naczel

nego Dowódcy WP nr 0013 z dnia 17 VII 1945 r., został zorga

nizowany Główny Port Marynarki Wojennej w Gdyni. Była to 

pierwsza jednostka administracyjno-gospodarcza, spełniająca 

funkcję kwatermistrzostwa i obecnej Komendy Portu Wojennego 

Gdynia.
Pełniący obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej kontrad

mirał Adam Mohuozy wydał w dniu 6 III 1946 r. rozkaz, w którym 

określił kompetencje dowódcy Głównego Portu Marynarki Wojen

nej. Do podstawowych zadań tej instytucji należało zaopatry

wanie jednostek marynarki w żywnośó, umundurowanie, uzbroje

nie, sprzęt techniczny i materiały pędne. Ponadto Główny 

Port Marynarki Wojennej był odpowiedzialny za sprawy remontów, 

dokowania i prace techniczne na okrętach. Dowódca Głównego 

Portu Marynarki Wojennej początkowo spełniał funkcję kwater

mistrza Marynarki Wojennej. Był nim kmdr inż. Konstanty Sle- 

miaszko, który zajmował to stanowisko do 15 III 1947 r. W dniu 

tym obowiązki dowódcy Głównego Portu objął były dowódca Dy

8 St.Ordon: Polska Marynarka Wojenna w latach międzywojennych. 
Z dziejów oręża polskiego na morzu. Gdynia 1965, s.56 -> 60.
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wIzjonu Okrętów Podwodnych kmdr Aleksander Mohuozy.

Zabezpieczenie techniczne zadań jednostek marynarki 

wojennej należało do utworzonych na mocy rozkazu Naczelnego 

Dowódcy Warsztatów Remontu Środków Pływających i Warsztatów 

Remontu Samochodów Głównego Portu Marynarki Wojennej.

Na podstawie Innego rozkazu Naczelnego Dowódcy, który 

ukazał się 28 X 1945 r. powstała Stocznia Głównego Portu, mają- 
n

ca wówczas spełniać rolę warsztatów naprawczych.' Na kierow

nika Stoczni wyznaczono kmdr. inż. Witolda Szulca, a od 1 V 

1946 r. stanowisko to objął por. Inż. Wincenty Zawiasa. Utrzy- 

norwanle sprzętu uzbrojenia w ciągłej sprawności bojowej przy 

dalszej planowej rozbudowie sił morskich, wymagało utworzenia 

Instytucji odpowiedzialnej za remonty 1 konserwację napływają

cego sprzętu. W tym celu Dowództwo Marynarki Wojennej opracowa

ło projekt etatu Szefostwa Uzbrojenia Głównego Portu Marynarki 

Wojennej, który został zatwierdzony przez Sztab Generalny WP 1 

wprowadzony w życie z dniem 18 I 1946 r« Etat nowo zorganizo

wanej jednostki przewidywał 9 oficerów, 31 podoficerów, 27 

szeregowych i 2 pracowników kontraktowych. Szefem Uzbrojenia 

Głównego Portu został kmdr ppor. Jerzy Marx. Szefostwo Uzbro

jenia składało się z następujących członów organizacyjnych: 

Szefostwa, Składnicy Broni i Sprzętu Uzbrojenia, Warsztatów
Q 

Uzbrojenia 1 Składnicy Amunicyjnej.

Za całokształt prao związanych z technicznym zabezpie

czeniem Marynarki Wojennej było odpowiedzialne Szefostwo Zao

patrzenia Technicznego Głównego Portu. W skład tego Szefostwa

7 Zesp. DMW, syg.2/15, s.8,17,41. AMW.
8 Zesp. DJIW, syg.2/13, 8.34. AMW.
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wchodziły: sekoja obrotów materiałowych, sekoja ewidencji ma

teriałowej, aekoja magazynowania i sekoja nawigacyjna. Szefostwu 

podlegały trzy składnice: materiałów mechanicznych, materiałów 

elektrycznych i materiałów nawigaoyjnyoh.

Obsada personalna Szefostwa Zaopatrzenia Technicznego 

składała się z 7 ofloerów, 2 podoficerów, 1 marynarza oraz 40 
Q 

pracowników kontraktowych.

Podporządkowanie dowódcy Głównego Portu wydziału finanso

wego, istniejącego do tego ozasu przy Sztabie Głównym Marynarki 

Wojennej, znaoznie ułatwiło prowadzenie gospodarki budżetowej 

w tej instytucji. Z tak rozwiniętego systemu organizacyjnego wy

nikała konieczność utworzenia w Porole Głównym własnej komórki, 

zapewniającej dokładne prowadzenie ewidencji żołnierzy. Ioh 

stan etatowy na dzień 8 III 1946 r. wynosił 128 ofloerów, 399 

podoficerów i szeregowców oraz 39 pracowników oywilnyoh.

Na polecenie dówódoy Marynarki Wojennej, 27 III 1946 r. 

zorganizowano w Oddziale Planowania i Organizacji Głównego Por

tu sekoję ewldenoyjno-statystyozną, w składzie 2 ofloerów i 1 
10 poi.h,-f ioera.

Główny Port Marynarki Wojennej, jako oddział zaopatrujący 

jednostki podległe mu gospodarczo, posiadał etatowe środki 

transportowe, składające się z samochodów i wozów konnyoh. W 

stosunku do zadań gospodarczych ilość samochodów nie wystarcza

ła, chociaż według stanu na dzień 13 III 1946 r. było 11 samo

chodów marki "ZIS-5" i 2 samochody marki "GAZ-A". Stan tech

niczny pojazdów meohanioznyoh nie był najlepszy, bowiem w wifk-

9 Zesp.DMW, syg. 2/15, s.676. AMW.
10 Zesp.DMW, syg. 2/13, s.531. AMW.
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szóści były to samochody z okresu wojny i z dużym przebiegiem 
11 kilometrów*

Dowódcy Głównego Portu Marynarki Wojennej podlegały 

wszystkie okręty pomocnicze w poroie wojennym. Tworzyły one 

jednostkę o etatowej nazwie Oddziału Pomocniczych Środków 

Pływających i Przystani. Na stanowisko szefa Oddziału wyzna

czony został z dniem 1 I 1946 r. zasłużony oficer marynarki, 

były dowódca Rejonu Umocnionego Hel, kmdr Włodzimierz Steyer. 

Pomocnikiem szefa Oddziału Pomocniczych Środków Pływających i 

Przystani do spraw mechanicznych był początkowo por.mar. Janusa 

Kunde, a od 1 V 1946 r. ohor.Kazimierz Głowacki, natomiast po

mocnikiem do spraw gospodarczych mianowano ppor. Józefa Adamo

wicza. Wkrótce kmdr. W. Steyerowi powierzono organizację Do

wództwa Zachodniego Obszaru Nadmorskiego, w związku z czym 

1 IV 1946 r. obowiązki szefa Oddziału Pomocniczych Środków 

Pływających i Przystani objął przybyły na to stanowisko kpt.
12 mar. Waoław Krzywieo.

Rozkaz organizacyjny nr 333 Naczelnego Dowódcy WP, 

nakazujący sformowanie Oddziału i uzupełnienie załogi jed

nostek pływających, wyszczególnionych w tabeli nr 1, ukazał 

się 30 XI 1945 r.

11 Zesp. Sztab Główny Marynarki Wojennej, syg. 79, s.1. AMW. 
12 Zesp. Dowództwo Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego, syg.

1040/8, rozkazy dowódcy Głównego Portu MW nr 1 i 5. AMW.
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Tabela 1

Zestawienie jednostek pływających Oddziału Pomocniczych 
Środków Pływających i Przystani15

Rodzaj jednostki 
pływającej
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Motorówka szybkobieżna 
"Jurata"

2-tonowy dźwig pływający

Krypa materiałów pędnych o 
własnym napędzie

Krypa ładunkowa bez własne
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Formowanie okrętów pomocniczych zostało wykonane w ter

minie do dnia 1 I 1946 r., jednak dobór odpowiednich załóg do 

obsadzenia jednostek nastręczał trudności z uwagi na brak od

powiednich specjalistów. Wakujące stanowiska uzupełniano ab

solwentami kursów Szkoły Specjalistów Morskich i Kadry Marynar 

ki Wojennej, co umożliwiło Oddziałowi Okrętów Pomocniczych 

zwiększyć stan posiadania jednostek pływających. Ilość nowo 

wcielonych jednostek do Oddziału Pomooniozyoh Środków Pływają- 

15 Zesp. BMW, syg. 2/13, Zarządzenie Szefa Sztabu Głównego MW 
z dnia 10 I 1946 r. AMW.
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oyoh i Przystani ukazuje tabela 2.

Tabela 2

Dodatkowe uzupełnienie okrętami pomocniczymi *1 4

awaa aa aaaaaaaaaaa.
Wyszczególnienie

arsMŚaassEsas, 
Data

,aaaaa====s»®»aaaaa
Skąd

wcielenia
S{—8 **** *— — f WW SE

otrzymano

Okręt pomocniczy "Żółw" 10 IX 1946

.aaaaaMaaasjaaaaaa! i

GUM

Okręt pomocniczy "Ślimak" 10 IX 1946 GUM

Okręt pomocniczy "Krab" 12 IX 1946 GUM

Prom desantowy nr 1 18 IX 1946 
•

Ze stoczni po 
remoncie

Holownik "Mistrz"

Kuter trałowy szybkobieżny

18 IX 1946 GUM
■

nr 1 4 IV 1947 Z grupy kutrów 
torpedowych

Kuter trałowy szybkobieżny 
nr 2

4 IV 1947 Z grupy kutrów 
torpedowych

Kuter "Okoń* i 4 IV 1947 Z grupy kutrów 
torpedowych

Kuter "Lin"

Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

4 IV 1947 Z grupy kutrów 
torpedowych

:sx esss assaaansaaaaad

28 V 1947 r. Minister Obrony Narodowej podpisał roz

kaz polecający przeprowadzić zasadnicze zmiany organizacyjne 

w Marynarce Wojennej. W ramaoh tych zmian nakazał sformować 

w terminie do 15 VII 1947 r. Komendę Portu Wojennego Gdynia. 

Nowo powstająca jednostka miała przejąć znaczną ilość zadań 

ciążących do tej pory na Głównym Porcie Marynarki Wojennej. 

Powstała ona na bazie Oddziału Okrętów Pomocniczych i Przysta

ni oraz Kwatermistrzostwa Dywizjonu Okrętów Podwodnych, skąd

1/4 Rozkaz dowódcy Głównego Portu MW z dnia 29 IV 1947r,Zesp. 
DSON, syg. 1041/7. AMW.
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przyjęto sprzęt i 29-osobowy personel /ludzi wydzieliła rów
nież Samodzielna Kompania Wartownicza/.13 * * * *

Komendę Portu Wojennego Gdynia podporządkowano bespo- *
średnio zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej do spraw admlnlstra 
oyjno-teohnloznyoh.18

Formowanie Jednostki rozpoczęto w oparciu o etat nr 

35/95, który przewidywał następujące osłony organizacyjne: 

komendę, obsługę nabrzeży 1 przystani, podręczny warsztat 

KPW, oddział nurków, wydział administracyjno-gospodarczy, 

komendę ochrony i ambulatorium z Izbą ohoryoh. Etatowy stan 

osobowy początkowo składał się z 33 oficerów oraz 368 podofi

cerów 1 marynarzy, lecz, w miarę doskonalenia systemu orga

nizacyjnego, liozby te w późniejszym okresie uległy zmianom.

Komendantem Portu Wojennego został kmdr ppor. Witold 

Wronka, a jego zastępcą do spraw polltyozno-wyohowawozyoh - 

kmdr ppor. M.Orsza. Był on jednocześnie szefem Wydziału Poli- 

tyozno-Wychowawozego, w skład którego wchodził ofloer - Instruk 

tor propagandy i 3 podoficerów kierowników świetlic 1 biblio

tek. Obsługa nabrzeży i przystani podlegała bezpośrednio za

stępcy komendanta portu do spraw przystani i składała się z

13 Rozkaz organizacyjny MON nr 0155 z dnia 28 V 1947 r.,Zesp. 
Szt.Główny MW, syg. 87/2, s.412-423. AMW.

16 W ramaoh zmian organizacyjnyoh, na mocy rozkazu MON nr 0155 
utworzone zostało kierownictwo administracyjno-techniczne
Marynarki Wojennej, z zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej
do spraw administraoyjno-teohnioznych, któremu podlegali: 
główny kwatermistrz MW, szef techniki, szef uzbrojenia 1 
komendant KPW Gdynia.
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24 wojskowych oraz 35 pracowników cywilnych. Dla potrzeb ta

boru pływającego w Komendzie Portu Wojennego stworzono war

sztat podręczny, obsługiwany w większości przez pracowników 

cywilnych.

Komenda Portu Wojennego w Gdyni dysponowała oddziałem 

nurków i holownikiem "Nurek” z 8-osobową załogą. Grupa nurków 

wykonywała zadania wewnątrz portu przy wydobywaniu zatopio

nych wraków, usuwaniu awarii okrętów, badaniu dna morskiego 

itp.

Sprawy kwatermistrzowskie w KPW prowadził Wydział 

Administracyjno-Gospodarczy. Szefem WAG został kmdr ppori 
1 7Józef Soholz. Wydział składał się z sekcji żywnościowej, 

sekcji mundurowej, warsztatu rusznikarskiego, sekcji finansowej 

i sekcji kwaterunkowo-eksploataoyjnej. Celem zabezpieczenia 

przewozów własnych i jednostek gospodarczo podległych, WAG 

Komendy Portu Wojennego Gdynia dysponował drużyną samochodową 

i drużyną taborową. W stosunku do potrzeb, ilość pojazdów 

mechanicznych początkowo była niewystarczająca, w związku z 

czym do przewozów o charakterze gospodarczym używano taboru 

konnego, do którego przewidziano 12 etatowych pracowników 

cywilnych, zatrudnionych w charakterze woźniców.

W miarę wzrostu ilości pojazdów mechanicznych, z taboru 

konnego stopniowo rezygnowano. Wszystkie czynności związane 

z zaopatrzeniem materiałowym okrętów w poroie, ochroną Komen

dy, dowództwa i obiektów portowyoh, były wykonywane przez 

kompanię ochrony i kompanię administracyjną. Dowódcy tyoh dwóoh 

17' Raport zastępcy KBV do spraw polityozno-wychowawczyoh za 
okres 1 VIII - 1 IX 1947 r., Zesp. KIW, syg. 267/3.AMW. 
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kompanii podlegali bezpośrednio komendantowi oohrony - kpt. 
Walczakowi.10

Komendzie Portu Wojennego został podporządkowany porto

wy tabor pływający, składający się z holowników, barek desan

towych, kutrów trałowych, motorówek i kryp ładunkowych. Sprzęt 

okrętowy dla Jednostek pomocniczych przechowywano w magazynie 

bosmańskim, gdzie zatrudnionych było 2 podoficerów 1 1 oywll.

Ponadto w KPW Istniała grupa pomiarowa, dokonująca okre

sowych pomiarów nabrzeży 1 basenów portowych, któryoh dane 

wykorzystywano przy rozbudowie portu wojennego.

Tak zorganizowana Komenda Portu Wojennego Gdynia mogła 

już sprostać zadaniom postawionym przez dowództwo Marynarki 

Wojennej. Rozwój floty wymagał dalszego, ooraz lepszego syste

mu zaopatrzenia okrętów. W tym oelu istniejące etaty, stosow

nie do potrzeb, ulegały ozęstym zmianom. Uzupełnienie etato

wych stanowisk funkcyjnych w KPW Gdynia według stanu na dzień 

1 XI 1947 r. wynosiło: 29 oficerów, 102 podoficerów i 272 

marynarzy. Według planu zamierzeń na rok 1949, projekt zakła- 
19 dał powiększenie stanu osobowego KBV Gdynia o 74 wojskowyoh.

Rozwój Marynarki Wojennej w omawianym okresie ozasu 

nie był łatwy. Skład osobowy w KPW Gdynia, który wykonywał za

dania na rzeoz innych jednostek, sam odczuwał niemałe braki w 

zaopatrzeniu. Nie wszyscy -marynarze posiadali pełne należne 

im umundurowanie. Wielu muslało się zadowolić tylko jedną parą 

obuwia, bez możliwości zamiany na wypadek oddania Jej do na- 18 19

18 Tamże.
19 iJesp. Szt.Główny MW, syg. 87/2, s.136. AMW.
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prawy. Oficerowie mieli trudności z dopasowaniem odpowiednich 

rozmiarów mundurów, nie dla wszystkich też starczało czapek 
oficerskich.20 21 *

2. Organizacja Komendy Portu Wojennego w Kołobrzegu

1 w Świnoujściu.

W znacznie gorszych warunkach bytowych znajdował się 

stan osobowy Komendy Portu Wojennego Kołobrzeg. W okresie dzia

łań wojennych miasto zostało doszczętnie zniszczone. Kompleks 

budynków, w którym mieściła się KPW, był pozbawiony prądu, a 

pralni 1 łaźni nie tylko nie było w koszarach, leoz i w całym 

mieście, z czego wynikały złe warunki sanitarno-higieniozne. 

Port kołobrzeski, który zamierzano przekształcić w bazę Mary

narki Wojennej i w siedzibę Kołobrzeskiego Obszaru Nadmorskie

go, został przejęty od władz radzieckich w październiku 1946 r. 

W uzasadnieniu projektowanego etatu KP.V Kołobrzeg, wysłanego 

przez dowódcę Marynarki Wojennej do Sztabu Generalnego. WP 

podano, że "dla poczynienia niezbędnych przygotowań na terenie 

Kołobrzegu do utworzenia w 1947 r. Kołobrzeskiego Obszaru 

Nadmorskiego, koniecznym jest uruchomienie w 1946 r. Komendy 

Portu Wojennego i Kompanii Wartowniczej, które przygotują 1 

zabezpieczą budynki w mieście przeznaczone dla dowództwa tego 

obszaru". Ponadto chodziło o utworzenie w Kołobrzegu zwierzch

niej władzy Marynarki Wojennej w stosunku do mniejszych jed-
21 nostek marynarki, stacjonujących na tym terenie.

20 Zesp. KPW, syg. 267/3, s.77. AMW. 
04

Pismo dowódcy Marynarki Wojennej do szefa Sztabu Generalne
go WP z dnia 4 IX 1946 r., Zesp. DMW, syg. 2/15, s.42. AMW.
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Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, ustosunkowując się 

pozytywnie do projektu dowódoy Marynarki Wojennej, 30 IX 1946 r. 

wydało rozkaz organizacyjny nr 0162, nakazujący sformować Ko

mendę Portu Wojennego Kołobrzeg według etatu nr 35/61, o stanie 

osobowym 23 wojskowyoh i 20 pracowników kontraktowych. Rozkaz 

polecał również sformować samodzielną Kompanię Wartowniczą, 

która zabezpieczyłaby przejęte przez KPN obiekty wojskowe i 

portowe. Na tej podstawie dowódoa Marynarki Wojennej wprowadził 
22 w źyoie 1 XI 1946 r* etaty tyoh jednostek.

Z uwagi na brak ofloerów, nie wszystkie stanowiska 

Marynarka Wojenna mogła obsadzić we własnym zakresie. W związ

ku z tym 25 X 1946 r. jej Sztab Główny zwrócił się z prośbą 

do szefa Departamentu Personalnego MON o uzupełnienie z zewnątrz 

niektórych etatów, między Innymi: komendanta Portu Wojennego, 

ofloera technicznego, płatnika itp.

Formowanie Komendy Portu Wojennego Kołobrzeg dowódoa 

Marynarki Wojennej poleolł przeprowadzić w Kadrze Marynarki 

Wojennej, która miała zapewnić organizującej się jednostoe 

niezbędny skład osobowy, wyżywienie i przygotowanie pomieszozeń 

kwaterunkowych. W tym oelu nadzór nad sprawnym przebiegiem 

formowania powierzono kmdr.ppor. W.Prowansowi, który miał też 

czasowo pełnić obowiązki komendanta Portu Wojennego.23 Etat, 

na podstawie którego została sformowana Komenda, był tymcza

sowy i nie wystarczał do zapewnienia należytego zabezpiecze

nia wykonywanych zadań. Powstała pilna potrzeba rozszerzenia 

rozmiarów jednostki i w roku 1947 wprowadzony został nowy

22 Rozkaz dowódoy Marynarki Wojennej nr 42, z dnia 2 XI 1946 r. 
Zesp. DW, s.102. AMW.

23 Rozkaz dowódoy Marynarki Wojennej nr 46, tamże, s.115.
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etat, który obowiązywał w omawianym okresie z niewielkimi 

zmianami.

W myśl tego etatu struktura organizacyjna Komendy Portu 

Wojennego Kołobrzeg przedstawiała się następująco: kierow

nictwo, obsługa portu i nabrzeży, pluton gospodarczy, komen

da ochrony i ambulatorium. W skład kierownictwa, oprócz ko

mendanta Portu Wojennego, wchodzili: zastępca do spraw poli- 

tyozno-wyohowawozych, oficer do spraw technicznych, będący 

jednocześnie komendantem obsługi nabrzeży oraz oficer gos

podarczy, pełniący funkcję kwatermistrza.

Komendantowi Portu Wojennego podlegała bezpośrednio 

kancelaria, centrala telefoniczna i świetlica, a oficerowi do 

spraw technicznych - obsługa nabrzeży ze starszym bosmanem 

portu oraz magazyn materiałów pędnych i magazyn bosmański. 

Oficerowi gospodarczemu podlegał pluton gospodarczy, skupia

jący personel kwatermlstrzowski. Komendant ochrony był jedno

cześnie dowódcą kompanii ochrony, która posiadała w swym skła

dzie dwa plutony wartownicze, przeznaczone do zabezpieczenia 

obiektów portowych. Ogółem stan etatowy Komendy Portu wynosi: 

9 oficerów, 31 podoficerów, 69 marynarzy i 14 pracowników 

cywilnych. H

Pododdziały Komendy zostały zakwaterowane w kilku 

miejscach, po wschodniej i zachodniej stronie kanału. Kierow

nictwo i kancelaria mieściły się przy ul. Morskiej 5, nato

miast kompania ochrony, kwatermistrzostwo, izba chorych oraz 

magazyny, zostały ulokowane na tzw. "oyplu". Kadra zawodowa

22* Zesp. Sztab Główny W, syg. 145/36, s.101-102. AMW.
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zamieszkiwała w domkaoh /wille/ przy ul. Wiosennej 11 i 12 
oraz ul. Próżnej 13 i 14.2$

Sytuacja lokalowa uległa poprawie w kwietniu 1948 r., 

po opuszczeniu przez wojska radzieckie kilku budynków, przy

legających do zabudowań posiadanych przez komendą; pozwoliło 

to na skupienie.rozrzuconych pododdziałów.

W* dniu 8 III 1947 r. przybył do Kołobrzegu kmdr ppor. 

Eugeniusz Gąsiorowski, który przejął od kmdr.ppor. Prowansa 
26 stanowisko komendanta Portu Wojennego.

Zgodnie z rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej, komendant 

Portu Wojennego został czasowo podporządkowany dowódcy Szcze

cińskiego Obszaru Nadmorskiego, który ustalił dla niego zakres 

obowiązków, wynikających z podległości i zobowiązał go do 

przedstawiania dowódcy Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego 

wszelkich ważniejszych zarządzeń i rozkazów wydawanych przez 

komendanta Portu Wojennego.

Zastępcą komendanta Portu Wojennego do spraw poli- 

tyozno-wyohowawczyoh mianowany został por. Zbigniew Brzosto- 

wicz, a w czerwcu 1948 r. obowiązki te przyjął absolwent 

Wyższej Szkoły Polityczno-Wyohowawozej, por. Jerzy Borowski. 

Funkcję oficera gospodarczego w Komendzie Portu pełnił por. 

Albert Berezowski, natomiast komendantem ochrony i dowódcą 

kompanii został por. Eugeniusz Szklarz, który w styczniu 

1949 r. przekazał to stanowisko por. P.Waśkowskiemu. Znaczną

W bloku koszar na "oyplu" mieściła się także Komenda Od
cinka Obserwacji i Łączności MW, Zesp. KPW, syg. 97/5, 
s.100. AMW.

28 Rozkaz dowódoy SON nr 11 z dnia 13 III 1947 r.,Zesp.BSON, 
syg. 1047/8, s.38. AMW.
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ilość funkcji kierowniczych w dziale administracyjno-gospodar

czym pełnili tacy doświadczeni podoficerowie zawodowi, jak 

np. st.bosman Stefan Celuoh, st.bosman Jan Zająo, ozy st. 

bosman Kazimierz Stawowski.

W dniu 28 II 1948 r. nastąpiła zmiana na stanowisku 

komendanta Portu Wojennego, na które został wyznaczony kmdr 
27 ppor. Józef Wierzchowski.

Okres intensywnego rozwoju Marynarki Wojennej powodował 

zwiększenie zadań dla Komend Portu Wojennego, zwłaszcza dla 

aparatu kwatermistrzowskiego w KPW Kołobrzeg, którego etaty 

były niewystarczające, by sprostać wymogom. Tak na przykład 

na dzień 1 IV 1948 r. brakowało do należności etatowej 2 ofi

cerów i 14 podoficerów różnych specjalności, których z koniecz

ności zastąpiono szeregowcami służby czynnej, często nie- 
28 wykwalifikowanymi.

W celu ochraniania obiektów wojskowych w Kołobrzegu, 

jeszcze w grudniu 1946 r. została sformowana na terenie 

Kadry Marynarki Wojennej Samodzielna Kompania Wartownicza o 

stanie etatowym 99 wojskowych. Po uzupełnieniu stanowisk 

podoficerskich, dowódca Kadry Marynarki Wojennej, na polece

nie przełożonych, wydzielił ze składu kompanii rekruckich 84 
29 marynarzy i skierował ich do Kołobrzegu. Komenda Portu 

Wojennego, po otrzymaniu uprawnień'samodzielnego oddziału 

gospodarczego w stosunku do wszystkich jednostek stacjonują- 

27 Protokół zdawczo-odblorozy, Zesp. KIW, syg. 97/5, s.99. 
AMW.

28 Meldunek o stanie etatowo-ewidenoyjnym* Zesp. KPW, s.92. 
AMW.

J Rozkaz dowódcy MW nr 50 z dnia 29 XI 1946 r.,Zesp. OT, 
syg. 2/15, s.127. AW.
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oyoh na terenie Kołobrzegu, podporządkowała sobie Kompanią 

fartowniozą jako pododdział gospodarozy 1 przyjęła ją na wszyst

kie rodzaje zaopatrzenia.

Personel gospodarozy jednostek przydzielonych został 

wykorzystany do prao w kwatermistrzostwie Komendy Portu, pozo

stając na swyoh dotychczasowych stanowiskach etatowych.

Poza Kompanią Wartowniczą podporządkowana została także 

pod wzglądem administracyjno-gospodarczym komenda odolnka ob

serwacji 1 łączności wraz ze swymi punktami obserwacyjnymi. 

W stosunku do tyoh jednostek komendant Portu Wojennego Kołobrzeg 

otrzymał zakres uprawnień dyscyplinarnych równorzędny dowódcy 
pułku.3°

Do ozasu projektowanego utworzenia Kołobrzeskiego Obszaru 

Nadmorskiego, wszystkie jednostki stacjonujące na tym terenie, 

miały podlegać poprzez komendanta Portu Wojennego dowódcy Szcze

cińskiego Obszaru Nadmorskiego, który został uprawniony do 

przeprowadzania okresowych kontroli i inspekcji tyoh jednostek. 

Po utworzeniu Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego, zaplanowa

na w 1946 r. koncepcja organizowania dalszych obszarów nadmors

kich w tym kołobrzeskiego, została zaniechana.

W związku z objęciem przez Marynarkę Wojenną portu 

w Swinoujśoii', na terenie zachodniego wyorzeża zapoczątkowano 

utworzenie komóre’; organizacyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia 

prao zmierzających do uruchomienia portu wojennego. W tym celu 

22 III 1946 r. ukazał się rozkaz marszałka Żymierskiego, naka

zujący sformować dowództwo Zachodniego Obszaru Nadmorskiego,

Tamże.
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Kwatermistrzostwo Portu Wojennego, Kapitanat Portu Wojennego 
31 1 Samodzielną Kompanię Wartowniczą Marynarki Wojennej.

Kwatermistrzostwo Komendy Portu Wojennego, jako organ 

niezbędny dla załatwiania bieżących spraw administracyjno-gos

podarczych jednostek Marynarki Wojennej formowanych w Świnoujś

ciu, tworzyło, wraz z Kapitanatem Portu Wojennego, część orga

nizacyjną przyszłej Komendy Portu Wojennego. Działalność Kwa

termistrzostwa Komendy Portu Wojennego rozpoczęła się jeszcze 

przed zorganizowaniem dowództwa Zachodniego Obszaru Nadmors

kiego.

15 III 1946 r. do Świnoujścia przybyła piętnastoosobowa 

grupa oficerów i marynarzy, mająca zadanie przygotować miejsce 

zakwaterowania dla przyszłych jednostek marynarki. Napotkała 

ona na trudności z wyborem odpowiedniego budynku, gdyż w wy

niku działań wojennych nie pozostało ich wiele; wszystkie 

zdatne do użytku zostały zajęte przez flotę 1 armię radziecką, 

a wolne domy były bardzo zdewastowane. Wybrano w końcu budynek 

przy Placu Słowiańskim 7, który przeznaczono na pomieszczenia 

biurowe dla dowództwa Zachodniego Obszaru Nadmorskiego, Kapi

tanatu Portu Wojennego i Kwatermistrzostwa Portu Wojennego. 

Przygotowaniem kwater kierował ppor. Koronowski, a kwater

mistrzostwo organizował por. Gosk, któremu do pomocy został 

przydzielony bosmanmat Chlebowozyk i st.mar. Malinowski. Grupa 

kwatermistrzówska przystąpiła natychmiast do urządzenia kuchni 

marynarskiej, warsztatu szewsko-krawieokiego 1 pralni. Napra

wiono instalację elektryczną, wodociągową i kanalizację.

31J Rozkaz organizacyjny Naczelnego Dowódcy WP nr 050 z dnia
22 III 1946 r., Zesp. DMW, s.225. AMW.
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W lipou 1946 r. na stanowisko kwatermistrza przybył 

kpt. Kasztelewioz, a w sierpniu stanowisko oficera mundurowego 

objął ohor. Tetkowskl. W żywność początkowo zaopatrywano się 

w 39.pułku piechoty, stacjonującym w odległości 60 km od 

Świnoujścia. Utrudniało to zaopatrzenie i zmuszało kwater

mistrzostwo do pożyczania produktów żywnościowych w sklepach 

prywatnych} po otrzymaniu produktów, towar zwracano sklepom.

W sierpniu 1946 r. dział żywnościowy przejął ppor. 

Brdak, zaś z dniem 1 X 1946 r. Kwatermistrzostwo Komendy Portu 

Wojennego przeszło na własną gospodarkę, zaopatrując się cen- 
32 tralnie w Głównym Porcie Marynarki Wojennej w Gdyni.

8 IV 1946 r. do Świnoujścia przybył kmdr Włodzimierz 

Steyer i przystąpił do organizacji dowództwa Szczecińskiego 

Obszaru Nadmorskiego. W dniu następnym stanowisko szefa Oddzia

łu Organizacyjno-Mobilizacyjnego, z jednoczesnym pełnieniem 

obowiązków szefa sztabu Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego, 

objął kpt.mar. Kazimierz Kraszewski.

Organizacją Kapitanatu Portu Wojennego w Świnoujściu 
33 zajął się kpt.mar. Stefan Filutowioz.-'-' Instytucja ta, pomyśla

na jako organ administracyjny portu wojennego, była odpowie

dzialna za stan nabrzeży, terenu portowego i basenów. Posiadała 

w swej dyspozycji pomocniczy tabor pływający, w ilośoi uzależ

nionej od potrzebi 7"”’

Pierwszą jednostką oddaną do dyspozycji Kapitanatu Portu 

Wojennego w Świnoujściu, była motorówka "Batory", przyholowana

32 Sprawozdanie z działalności Kwatermistrzostwa Portu Wojen
nego za 1946 r., Zesp. DMW, syg. 61/6. AMW.

33 Rozkaz dowódoy SON nr 1 z dnia 27 IV 1946 r.,Zesp. DSON, 
syg. 1042/2. AMW.
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z Gdyni przez ORP "Żuraw" w dniu 3 V 1946 r. Przy końcu listo

pada 1946 r. przybyły do Świnoujścia następne dwie jednostki: 

śoigacz "Błyskawiczny" z 18-osobową załogą na pokładzie oraz 
ORP •"Żuraw", o składzie osobowym 6 podoficerów.34 Podczas rej

su, którym przybyły te okręty, zatonął w drodze z Gdyni do 

Świnoujścia szybkobieżny kuter trałowy, holowany przez ORP 

"Żuraw"; wraz z kutrem utonął mar. Tadeusz Dzierzgowski. 

Wyznaczona przez dowódcę Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego 

komisja, nie doszukała się wyraźnych przyczyn zatonięcia 

kutra.
Wobec konieczności uregulowania sposobu zaopatrzenia 

teohniozno-bojowego i materiałowego, organizujących się na 

terenie Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego jednostek mors

kich, dowódca Marynarki Wojennej poleoił przyjąó te jednostki, 

jako pododdziały gospodarcze do Kwatermistrzostwa Portu Wojen

nego. Organizacyjne rozwinięcie Szczecińskiego Obszaru Nad

morskiego i utworzenie bazy morskiej w Świnoujściu, wymagało 

jednak zintegrowania zadań trzech podstawowych w tym rejonie 

jednostek, tj. Kapitanatu Portu Wojennego, Kwatermistrzostwa 

Portu Wojennego i Samodzielnej Kompanii Wartowniczej. W związ

ku z tym, na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 

155 z dnia 28 V 1947 r. jednostki te zostały przeniesione 
na etat Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu.33 W myśl tego 

rozkazu Komenda Portu Wojennego składać się miała z następu- 

34Tamże, syg. 1046, s.57.
33 Rozkaz organizacyjny MON, 2esp. Szt.Gł. MW, syg. 87/2, s.

412. AMW.

J
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jąoyoh członów: kierownictwa, obsługi nabrzeży i basenów 

portowych, podręcznego warsztatu KIW, kwatermistrzostwa, 

plutonu samochodowego, komendy ochrony portu, ambulatorium 

z izbą chorych na 15 łóżek i portowego taboru pływającego. 

Ogólna ilość etatowego stanu osobowego wynosiła 20 oficerów, 

79 podoficerów i 159 marynarzy; uzupełniano ich z Kadry Mary
narki Wojennej 1 Szkoły Specjalistów Morskich.58

Komendant Portu Wojennego posiadał dwóch zastępców: 

do spraw polityozno-wyohowawozyoh i do spraw przystani, które

mu podlegała obsługa nabrzeży i basenów portowych, a także 

wszelkie portowe urządzenia przeładunkowe.

Do ważniejszych organów kwatermistrzowskioh należy 

zaliczyć sekcję finansowo-budżetową, sekcję żywnościową, 

sekcję uzbrojenia i sekcję kwaterunkowo-eksploataoyjną.

Komendantowi ochrony podlegały następujące pododdziały: 

kompania ochrony w składzie trzeoh plutonów wartowniczych, 

pluton roboczy i pluton administracyjny.

W ślad za wprowadzonym w życie etatem, 17 VI 1947 r. 

ukazał się rozkaz dowódcy Marynarki Wojennej, wyznaczający 

oficerów na stanowiska w Komendzie Portu Wojennego Świnoujś

cie. Komendantem Portu Wojennego został kmdr ppor. Stefan 

Filutowioz, a po przeniesieniu go w dniu 11 X 1947 r. na 

inne stanowisko, obowiązki komendanta objął kmdr ppor. Eli

giusz Ceoeniowski. Na zastępcę komendanta do spraw polityozno- 

wyohowawozyoh wyznaczono kpt. Włodzimierza Rogoyskiego. Za 56 

56 Tamże, syg. 145/36, etat.



202

gospodarkę kwatermistrzowską w Komendzie Portu Wojennego byli 

odpowiedzialni: kwatermistrz KBV - kpt. Józef Kasztelewloz, 

kierownik sekojl kwaterunkowo-eksploataoyjnej - por. Józef 

Myśllokl, kierownik sekoji finansowo-budżetowej - por. Jan 

Prokopowicz, kierownik sekcji żywnościowej - kpt. Zygmunt 

Wojciechowski, komendant ochrony portu - por. Adam Brzyski, 

a od 25 IX 1947 r. - por. Stanisław Tomozuk, kierownik sekoji 

uzbrojenia - por. Andrzej Lauriusz, oficer do spraw materiałów 

pędnych - chor. Zenon Stankiewicz i kierownik sekoji taborowo- 

mundurowej - por. Stefan Brdak.

Na stanowisko lekarza w KPW przybył 27 XI 1947 r. szef służby 

zdrowia Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego kpt. lek. Stani

sław Stypa, który zajął się organizacją ambulatorium i izby 

ohorych, przejmując opiekę zdrowotną nad marynarzami, kadrą i 

ich rodzinami.

W związku z ukazaniem się rozkazu dowódoy Marynarki 

Wojennej o organizacji Komendy Miasta Świnoujście, w lipou 

1947 r, wydzielono z KPW Jednego ofioera, 16 podoficerów i 

marynarzy, mających zapoczątkować jej działalność. Nowo sfor

mowaną jednostkę Komenda Portu Wojennego przyjęła na swe 

zaopatrzenie gospodarcze; ponadto na komendanta miasta skiero- 
37wała ze swego składu por. Adama Brzyskiego. Vf oelu zapewnie

nia właściwej współpracy jednostek, dowódca Szczecińskiego 

Obszaru Nadmorskiego, normując zasady podległości tyoh jed

nostek, upoważnił komendanta Portu Wojennego Świnoujście, do 

wydawania w jego imieniu wszelkich rozkazów i zarządzeń do-

37 Rozkazy personalne dowódoy SON nr nr 10,15,19.,Zesp.BSON, 
syg. 1041/2. AMW.
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tyczących spraw administracyjno-technicznych i gospodarczych, 

za które był bezpośrednio odpowiedzialny.

W ramach ogólnego zadania, polegającego na zapewnieniu 

skutecznej obrony zachodnich rubieży polskiego wybrzeża, Komendy 

Portu Wojennego musiały zapewnić rozwijającej się flocie właś

ciwy system bazowania. Sytuacja pod tym względem była jednak 

trudna. Komendy Portu nie dysponowały jeszcze dostateczną 

ilością baz materiałowo-technicznych. W Komendzie Portu Wojen

nego Świnoujście trudności te pogłębiał fakt oddalenia od bazy 

głównej, jaką była Gdynia. Zaopatrzenie dla Szczecińskiego 

Obszaru Nadmorskiego przewożono transportem kolejowym do stacji 

Reclaw, gdzie z powodu braku samochodów i napotykanych trud

ności przy przejeździe przez prom, rozładowany towar musiał być 

składany na wolnym powietrzu i nieraz ochraniany przez kilka 
38 dni. Wykonanie więo postawionych zadań przed poszczególnymi 

Komendami Portu Wojennego, wymagało od całego składu osobowego 

sprawnej organizacji i dużego wysiłku. Stąd też Komendy te 

musiały dysponować dobrze wyszkoloną kadrą różnych specjalności.

3. Szkolenie i problemy kadrowe Komend Portu Wojennego

Zorganizowanie w rejonach baz morskich poszczególnych 

Komend Portu Wojennego, nastąpiło z ohwilą powstania realnych 

możliwości uzupełnienia stanowisk funkcyjnych i utworzenia 

zaplecza materiałowo-technicznego. Równocześnie z pracami 

organizacyjnymi prowadzono szkolenie składu osobowego dla nowo 

formowanych jednostek Marynarki Wojennej, w tym Komend Portu 

38 Raport o praoy polityozno-wyohowawozej za okres 1 I - 31 I 
1947 r.,Zesp.DS0N, syg. 62/7, s.31. AMW.
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Wojennego. Odbywało się ono początkowo w Szkolnym Pułku Mary

narki Wojennej, potem w Szkole Specjalistów Morskich i Kadrze 

Floty. Szkoła Specjalistów Morskich dostarczała Komendom Portu 

Wojennego podoficerów i marynarzy o różnych specjalnościach, 

którymi obsadzono stanowiska, zwłaszcza na okrętach pomooni- 

ozyoh. Program szkolenia w SSM był obliczony na 600 godzin w 

każdej specjalności, z wyjątkiem kursu dla sanitariuszy, na 

który przeznaczono 446 godzin. W zakresie szkolenia ogólno- 

wojskowego /regulaminy, musztra, wyszkolenie strzeleckie, wy

chowanie fizyczne/ przewidziany był dla wszystkich kursantów 

wspólny program. Przygotowanie kursantów do służby na sta

nowiskach w Komendach Portu Wojennego, jak wskazują wyniki 

egzaminów końcowych kursu w 1948 r. było dobre.

Do Szkoły Specjalistów Morskich kierowano również 

podoficerów zawodowych, którzy nie posiadali odpowiednich kwa

lifikacji. Po kilkumiesięcznym przeszkoleniu nadawano im 

specjalności stosownie do zajmowanego stanowiska. Jeden z ta- 

kioh kursów, który trwał od 31 X 1947 r. do 20 II 1948 r. 

przygotowywał do objęcia stanowisk o specjalności administra

cyjnej. Wśród absolwentów tego kursu znaleźli się uzdolnieni 

podofioerowle, którzy wywiązywali się ze swych obowiązków bar

dzo dobrze. Do nioh należy zallozyó bosmanmatów: Władysława 
Iwaszozuklewioza i Stefana Kszyka z KPW Świnoujście.39 40 

Kandydaci na kursy podoficerskie w SSM byli typowani 

przez dowódoów jednostek. Byli to przede wszystkim podofioe-

39 Sprawozdanie z wyszkolenia za 1946 r., Zesp. Szkoła Specja
listów Morskich, syg. 67/4, s.242. AMW.

40 Rozkaz personalny dowódoy SON nr 8, z dnia 11 VI 1948 r., 
Zesp. DSON, syg. 1048/8, s.33. AMW.
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rowie i marynarze, którzy zadeklarowali się do służby 

zawodowej lub nadterminowej w marynaroe wojennej, natomiast nabór 

na poszczególne turnusy kursów marynarskich odbywał się spośród 

poborowych, którzy uprzednio odbyli okres szkolenia unitarnego 

w Kadrze Marynarki Wojennej.

Problem szkolenia własnych kadr podoficerskich dla obję

cia w przyszłości stanowisk, zwłaszcza dowódoów drużyn, Komendy 

Portu Wojennego rozwiązywały przez organizowanie w kompaniach 

wartowniczych szkół podoficerskich. Po pomyślnym zdaniu egzami

nu z zakresu wiedzy ogólnowojskowej, absolwent kursu podofi

cerskiego otrzymywał stopień wojskowy mata. Wielu z nich zde

klarowało się później do służby zawodowej lub nadterminowej. 

Duże usługi Marynaroe Wojennej oddali podoficerowie wyszkoleni 

w doraźnie organizowanych ośrodkach szkoleniowych, a także pod

oficerowie przedwojenni. Podobnie Jak oficerowie, służyli oni 

wiedzą 1 doświadczeniem swym młodszym kolegom, często zajmująo 

stanowiska oficerskie. Np. w Komendzie Portu Wojennego Świno

ujście mat Władysław Waszozukiewioz, od września 1946 r. pełnił 

obowiązki oficera administracji koszar i budynków portowych, a 

dowódcą plutonu administracyjno-gospodarczego był bosmanmat 
41 Leoh Chlebowozyk.

Z uwagi na konieczność obsadzenia wolnyoh stanowisk ofi

cerskich, część podoficerów zawodowych została mianowana na 

stopień oficerski. Ta grupa oficerów, z powodu zaawansowanego 

wieku lub niewystarczającego wykształcenia ogólnego 1 wojskowe

go, miała ograniczone perspektywy rozwojowe w służbie zawo
dowej.42 Wszystkie te poczynania były doraźne i miały na oelu

Rozkaz personalny nr 5 z dnia 11 IX 1946 r. ,Zesp. DSON, syg. 
1040/3. AMW.

42 W. GrodziokisKorpus oficerski Marynarki Wojennej JRL w Jej 
dwudziestoleciu, "Przegląd Morski", Gdynia 1965, nr 6, s.6b. 
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uzupełnić najpilniejsze potrzeby kadrowe, z którymi borykały 

się, w większym lub mniejszym stopniu, wszystkie Komendy Portu 

Wojennego. Tak na przykład komendant Portu Wojennego Kołobrzeg 

w swym piśmie do zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej do spraw 

administracyjno-technicznych, zwracał uwagę na występujące w 

pracy .trudności z powodu niedostatecznej ilości obsadzonych 

stanowisk oficerskich i podoficerskich. Według stanu faktycz

nego na dzień 26 V 1948 r. KPW Kołobrzeg dysponowała jednym 

oficerem gospodarczym, dwoma oficerami należącymi do kompanii 

ochrony portu i jednym oficerem technicznym, dopiero co przy

dzielonym na to stanowisko. Stan faktyczny kadry podoficerskiej 

na ten dzień wynosił zaledwie pięciu ludzi. Byli to : podofi

cer żywnościowy, podoficer mundurowy, podoficer materiałów 

pędnych i smarów, podoficer sanitarny i szef kompanii. Wiele 

stanowisk podoficerskich nie było w ogóle obsadzonych /kwate- 

runek, stołówka, bosman portu itp./. J

Aparat kwatermistrzowski był w tym okresie niewspół

miernie szczupły w stosunku do stawianych mu zadań. Na' zao

patrzeniu gospodarczym KPW Kołobrzeg była Komenda Odcinka 

Łączności wraz z rozmieszczonymi na wybrzeżu punktami obserwa

cyjnymi. Ponadto od wiosny 1948 r. aparat kwatermistrzowski 

był odpowiedzialny za zaopatrzenie w żywność składu osobowego 

czterech trałowców przybyłych do Kołobrzegu i za dostarczanie 

żywności dla wydzielonej grupy marynarzy, ochraniającej koszary 

w miejscowości Rogowo, odległej od Kołobrzegu 11 km.

45Zesp. KPW, syg. 97/5, s.145. A1W.
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A zatem, stan ilościowy kadry, zwłaszcza w specjalności 

kwatermistrzowskiej, był niezadowalający 1 przy wzroście zadań 

nakładanych na poszczególne Komendy Portu Wojennego, musiał 

byó w przyszłości powiększony.

Wobec ogólnego braku w całym wojsku oficerów służb kwa- 

termistrzowskich, Minister Obrony Narodowej rozkazem nr 044 

z dnia 20 I 1948 r. umożliwił kadrze liniowej wojska, pragną

cej poświęcić się pracy tyłowej, składanie raportów o przenie

sienie do służby kwatermistrzowskiej. Warunkiem przekwalifi

kowania było, oprócz pozytywnej opinii służbowej, posiada

nie jednej z następujących kwalifikacji: ukończona szkoła 

średnia o kierunku handlowym, rolniczym, budowlanym itp., 

lub ukończone względnie niepełne studia wyższe na wydziale 

ekonomicznym, handlowym lub rolniczym albo odpowiedni staż 

pracy w zawodzie pokrewnym, jak rachmistrz, kasjer, technik 
budowlany, agronom itp.^

Z powodu dużej ilości wakujących stanowisk, niektórzy 

oficerowie, zwłaszcza służb kwatermistrzowskioh, musieli 

pełnić dwie, a nierzadko trzy funkcje jednocześnie. Kmdr ppor. 

Józef Szolo-Nartowskir będąc kwatermistrzem w KPW Świnoujście, 

pełnił jednocześnie obowiązki oficera żywnościowego, ponieważ 

na to stanowisko nie było wyznaczonego oficera.

Podobna sytuacja istniała na wszystkich innych sta

nowiskach służbowych. Komendant Portu 'Wojennego w Kołobrzegu, 

kmdr ppor. Józef Wierzchowski, w swym piśmie do Sztabu Głów

nego Marynarki Wojennej z dnia 30 XI 1948 r., zaproponował 

rewizję ówczesnego etatu Kompanii Wartowniczej oraz etatu

Rozkaz nr 2 z dnia 7 II 1948 r. ,Zesp. DSON, syg. 1042/7. 
AMW.
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Komendy Portu Wojennego, motywując nadmiernym obciążeniem 

składu osobowego służbą i różnymi pracami gospodarczymi. Etat 

KPW np. nie przewidywał szefa sztabu i kierownika kancelarii, 
I 

w związku z czym komendant sam wykonywał pracę kancelaryjną 

kosztem czasu przeznaczonego na załatwianie spraw będących 
45 w jego kompetencji.

Mimo że w pierwszym okresie kształtowania swej działal

ności Komendy Portu Wojennego odczuwały poważne braki kadro

we,- to jednak w całokształcie rozwoju Marynarki Wojennej, speł

niły swe zadanie. Ważnym problemem stojącym przed tego typu 

jednostkami była kontynuacja szkolenia faohowo-morskiego całego 

składu osobowego. Szkolenie w Komendach Portu Wojennego prze

biegało według rocznego programu szkolenia floty. Program 

szkolenia ogólnowojskowego i politycznego realizowano w gru

pach: oficerskiej, podoficerskiej i marynarskiej. W jednost

kach Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego w 1948 r. szkolenie 

zaczęło się 1 lutego 1 przebiegało na podstawie tygodniowych 
planów, opracowanych według rocznego planu floty.2*8 W jed

nostkach tych dowódca Marynarki Wojennej dwa razy w roku, 

na wiosnę i jesionią dokonywał inspekcji,w czasie których 

oceniał uzyskane wyniki szkolenia, wskazywał na braki i sposo

by ich usunięcia.

Dowództwo Marynarki Wojennej szczególną uwagę zwracało 

na stałe podnoszenie przez kadrę wiedzy wojennomorskiej. W 

dziedzinie organizacji systemu szkolenia, na uwagę zasługują 45 * 

45 Zesp. KPW, syg. 97/5, s.298. AMW.
48 Zesp. DSON, syg. 1042/12, s.14. AMW.
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wykłady zorganizowane w Szozeoińsklm Obszarze Nadmorskim, w 

których uczestniczyli wszysoy ofloerowle. Zapoznano ioh z 

aktualną problematyką wiedzy ogólnomorsklej.Uczestnikami tej 

formy szkolenia byli także oficerowie Komendy Portu Wojennego. 

Wykłady prowadzili taoy oficerowie morsoy, jak: kmdr por. 

Marian Wojcieszek - ówczesny dowódoa SON, kmdr ppor.Kazimierz 

Kraszewski - szef sztabu SON, kmdr ppor. Stefan Pllutowloz.

W 1948 r. do prowadzenia wykładów aktywnie włączył się również 

Komendant Portu Wojennego w Świnoujściu - kmdr ppor. Eligiusz 

Ceoenlowski. Posiadał on dużą wiedzę wojennomorską i potrafił 

umiejętnie i ciekawie przekazywać ją młodym adeptom sztuki 
47 morskiej.

Program szkolenia dla podoficerów i marynarzy był zróż

nicowany tematycznie 1 czasowo oraz dostosowany do specjalnoś

ci szkolących się. Obowiązujące przedmioty w specjalności 

strzeleokiej ukazuje tabela 3, zawierająca program szkolenia 

na 1948 r. dla kompanii oohrony portu w KPW Kołobrzeg.

Tabela 3

Wykaz przedmiotów i godzin zaplanowanych w 1948 r. 
dla kompanii oohrony portu w KPW Kołobrzeg.47 48

r- a sa sra aaaa aa 33 ar tstsst aa »a a aaaaa ma aaa a aa a aaa aa;
Przedmiot

WWW w
Ilość godzin

1■aaaa aa swaaaa aaaaawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw: 2 
'MMaamMwaawaaaMaaaww

Zajęcia poll' czno-wyohowawoze 140
Taktyka ogólna 320
Wyszkolenie strzelecki 120

Musztra 60
Wychowanie fizyczne 95

47 Sprawozdania z praoy polityozno-wyohowąwozej za marzeo 1947r2 
i ozerwieo 1948r., Zesp. DSON, syg. 93/6 i 62/7. AMW.

48 Plan wyszkolenia na 1948 r.,-Zesp. KPW, syg. 1042/12, s.84.
AMW.
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■mnssansasaz carasaasnaaaassars asasaasra
1 J 2

53 3ESS =E» 535SSS

I

Wyszkolenie saperskie 30

Wyszkolenie chemiczne 10

Wyszkolenie z łączności 20

Wyszkolenie sanitarne
•

15

Terenoznawstwo 15

Regulaminy 40

Wiadomości o Marynaroe Wojennej 25

Transport i gospodarka 77

Godziny dyspozycyjne 40

Razem: 
■aaasnaajisaaasaasaHssnasasaaaBaaaaHaaan:

i 1007
aaaaaaasai

Godziny dyspozycyjne ujęte w planach szkoleniowych były 

przeznaczone na utrwalenie słabiej opanowanego materiału pro

gramowego lub prowadzenie pogadanek na temat ochrony tajemnicy 

wojskowej i rozpatrywanie zagadnień wypływających z życia jed

nostki wojskowej.

W grupie podoficerów służby zawodowej 5 zasadniczej pro

wadzenie szkolenia programowego w KPW Świnoujście nastręczało 

wiele trudności, ponieważ słuchacze nie dysponowali dostateczną 

ilością wolnego ozasu. Wielu podoficerów, oprócz pełnienia włas* 

nyoh obowiązków, z konieczności zostało zatrudnionych na sta

nowiskach wakujących i pracowało w aparacie kwatermistrzowskim 

od rana do wieczora lub pełniło często przypadającą służbę. 

Podobna sytuacja istniała do 1948 r. we wszystkich pododdzia

łach Komend Portu Wojennego, a zwłaszcza w kompaniach ochrony 

portu i w stale jeszoze zatrudnionych przy wydobywaniu wraków 
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oddziałach nurków.49 Istniejące warunki, utrudniające proces 

szkolenia składu osobowego, poruszył w swym piśmie, adresowanym 

do Sztabu Głównego Marynarki Wojennej w dniu 9 IV 1948 r., ko

mendant Portu Wojennego Kołobrzeg. Czytamy w nim m.in.: "Obecnie 

wyszkolenie cierpi, bo ludzie są zajęci służbą wartowniczą na 

dwie zmiany lub są obciążeni pracami gospodarczymi. Ponadto brak 

łodzi wiosłowych uniemożliwia prowadzenie wstępnego szkolenia 

morskiego...".

Odrębnym zagadnieniem, ohoó ściśle związanym z problemom 

szkolenia fachów©morskiego, było szkolenie polityczne. «Trola 

w takich specyficznych jednostkach, jakimi są Komendy Portu 

Wojennego, była szczególnie ważna. Skład osobowy KTW ochraniał 

1 obsługiwał skomplikowany i drogi sprzęt, należało więc wyra

biać u marynarzy poczucie odpowiedzialności za powierzone im 

mienie państwowe oraz ożywić zamiłowanie do służby morskiej. 

W tym celu Zarząd Polityczno-Wyohowawozy Marynarki Wojennej 

przesłał w dniu 17 XII 1947 r. do wszystkich jednostek mary

narki, specjalną instrukcję dotyczącą form i metod prowadzę- 

nia zajęć politycznych. Na uwagę zasługuje fakt, że instrukcja 

nakazywała zerwać z dotychczasowym systemem szkolenia poli

tycznego, opartym na powierzchownej agitacji. Wprowadzała ona 

formę systematycznego nauczania marynarzy według określonych 

cyklów tematycznych. Na zakończenie każdego cyklu odbywały się 

zajęcia kontrolne, prowadzone metodą egzaminacyjną. Szkoleniem

Zł9 Sprawozdanie zastępcy komendanta do spraw poi.-wychów, za 
okres 1 X - 31 X 1947 r.,Zesp. KPW, syg. 267/3, s.88. AMW.

58 Instrukcja szefa Zarządu Polityozno-Wyohowawozego MW o szko
leniu politycznym na lata 1947/48, Zesp. KPW, syg. 267/3» s» 

,413. AM?/.
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politycznym objęta została także kadra zawodowa, dla której 

organizowano raz w tygodniu dwugodzinne zajęcia, jak również 

częste odczyty 1 informacje prasowe na aktualne tematy.

Równocześnie z realizacją zadań szkoleniowych, kierow

nictwo Komend Portu Wojennego czyniło sporo starań, zmierzają

cych do stworzenia całemu składowi osobowemu jak najlepszych 

warunków bytowych i kulturalnych.

W KPW Gdynia, od czasu jej zorganizowania, czynna była 

codziennie biblioteka i czytelnia, wyposażona w 828 książek i 

192 różnego rodzaju broszury. W 1947 r. z biblioteki i czytel

ni korzystało dziennie około 40 osób, a w świetlicach marynars

kich, oprócz prasy i broszur, udostępniane były gry towarzys- 
51 kie, Jak szachy, warcaby i tenis stołowy.

W lutym 1947 r. Dowództwo Szczecińskiego Obszaru Nadmors

kiego zorganizowało bibliotekę. Powstała ona z inicjatywy le

karza KPW Świnoujście kpt. Zlatkesa, który zajątslę również 

Jej organizacją. Bibliotekę umieszczono w budynku kasyna ofi

cerskiego, gdzie w grudniu 1947 r. utworzono także klub ofi

cerski. Dla nowo powstałej biblioteki zakupiono 80 książek w 
większości beletrystycznych.* 51 52

4. Zadania Komend w zakresie teohniozno-materiałowego 

zabezpieczenia jednostek

Kwatermistrzostwo Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu 

początkowo posiadało trudne warunki bytowe* Były one spowodowane

51 Tamże, s.182.
52 Zesp. DSON, syg. 62/7, s.55. AMW.



213

m.in. uciążliwymi połączeniami transportowymi z wyspy przez 

kanał do południowej części miasta. Sytuacja pod tym względem 

uległa znacznej poprawie od czerwca 1947 r.» kiedy dowództwo 

SON otrzymało własną jednostkę pomocniczą - krypę trałową, 

spełniającą wówozas rolę promu. Transport gospodarczy został 

w ten sposób uniezależniony od kursującego przez kanał promu 

radzieckiego. W tym samym ozasie otrzymano także barkę, którą 

przeznaczono do transportu żywności z Reoławia, ograniczając 

dzięki niej dowóz lądowymi środkami transportowymi.

Dowódca Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego kontradmi

rał W. Steyer, mając na uwadze złe warunki zaopatrzeniowe w 

żywnośó na podległym sobie terenie, wydał w 1947 r. rozkaz, 

aby wszystkie jednostki zakładały ogródki przykosżarowe. Zor

ganizowanie ogródków powierzył kwatermistrzowi KTW Świnoujście 

i zalecił, aby wielkość tych ogródków dostosować do liczby 

żywionych z tym, że na każdego marynarza powinno przypadać 

około 220 m ziemi uprawnej. Nasiona miały być dostarczone z 

wydziału żywnościowego Głównego Portu Marynarki Wojennej.33 34

Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu, podobnie jak 

inne jednostki tego typu, nie dysponowała w owym ozasie dosta

teczną ilością sił 1 środków, która by pozwoliła zaspokoić 

jej potrzeby bieżące. Według stanu na dzień 1 ? J47 r. KPW

Świnoujście posiadała na swym zaopatrzeniu materiałowym 638 
, . ’ 54

oficerów, podoficerów 1 marynarzy.'

33 Rozkaz dzienny dowódcy SON nr 3 z dnia 5 II 1947 r., Zesp. 
DSON, syg.1047/8,s.12. AMW.

34 Zesp. DSON, syg. 62/3, wg stanu żywionych w KPW. AMW.
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W zakresie zaopatrzenia baz morskich w produkty żywnoś

ciowe, paliwo, amunicję itp. ważną rolę spełniał transport 

samochodowy. KP<" Świnoujścia posiadała w omawianym okresie 

2 samochody ciężarowe 1,5-tonowe, 4 samochody 3—tonowe oraz 

traktory z przyczepami. Ponadto dysponowała kilkoma końmi 

taborowymi, które były raczej używane do prac w gospodarstwie 

przykoszarowym.

Paktyozne potrzeby transportu samochodowego Komendy 

Portu Wojennego Świnoujście były większe niż KPW Gdynia, która 

posiadała zaopatrzenie na miejscu. W początkowym okresie KPW 

Świnoujście pobierała produkty żywnościowe w odległym o 60 km 

Kamieniu, a po przejściu na samodzielną gospodarkę, co nastą

piło w październiku 1946 r. były one przywożone ze staoji 

Reoław, dokąd dostarczano je transportem kolejowym.

Stan faktyczny samochodów transportowych, jakim dyspo

nowała w 1948 r. Komenda Portu Wojennego w Kołobrzegu, wynosił 

2 samochody ciężarowe, w tym jeden o ładowności 3 t., a drugi 
1,5 t.55

Liczba samochodów, jaką posiadały Komendy Portu Wojen

nego okazała się niewystarczająca, w związku z czym do trans

portu na bliższe odległości używano także koni taborowych. 

Zdarzały się często wypadki, że wskutek nadmiernej eksploata

cji konie chorowały i padały. W wyniku tego określono później 

maksymalną wagę ładunku, która nie mogła przekroczyć 750 kg 
na parę koni. 33 *

33 Sprawozdanie o ilości i technicznym stanie transportu sa
mochodowego, Zesp. KPW, syg. 97/3, s.226. AMW.



215

W marou 1948 r. na zaopatrzenie do kwatermistrzostwa 

Komendy Portu Wojennego w Kołobrzegu doszły dwa nowo sformowane 

pododdziały. Były to: oddział marynarzy w miejscowości Rogowo 

oraz pluton ochrony koszar - Kołobrzeg - Miasto.

Dowódca Marynarki Wojennej nakazał wyznaczyć ze Szcze

cińskiego Obszaru Nadmorskiego oddział żołnierzy w składzie 

1 oficera, 3 podoficerów i 18 marynarzy, którego zadaniem miało 

być zabezpieczenie budynków koszarowych w Rogowie, zwolnionych 

przez wojska radzieckie i przekazanych polskim władzom wojskowym. 

Oddział został sformowany w Kamieniu Pomorskim pod dowództwem 

ppor. Mieczysława Słoneoklego z Kompanii Łączności i z dniem 

24 III 1948 r. objął ochronę powierzonych mu obiektów. Rozkazem 

dowódcy Marynarki Wojennej oddział ten został podporządkowany 

komendantowi Portu Wojennego w Kołobrzegu, gdzie pozostawał na 

całkowitym zaopatrzeniu materiałowym i z którym utrzymywał 

stałą łączność telefoniczną.

Przekazane przez władze radzieckie budynki koszarowe 

przy ul. Szczecińskiej w Kołobrzegu, zostały przejęte przez 

Komendę Portu Wojennego Kołobrzeg. Zabezpieczeniem i ochroną 

budynków zajął się przybyły do Kołobrzegu pluton marynarzy, 

którego dowódcą był bosman Arendt. Oddział ten również został 

podporządkowany Komendzie Portu Wojennego.

Głównym kierunkiem działalności Komend Portu Wojennego 

było wyposażenie podległych gospodarczo jednostek marynarki 

wojennej w niezbędne środki materiałowe. Zadanie jakie speł

niała w tym zakresie KPW Kołobrzeg obrazuje tabela 4. 

56 Zarządzenie kotaendanta Portu Wojennego, Zesp. KPW, syg.96/5, 
s. 88. AMW.
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Tabela 4

Zestawienie jednostek przydzielonych na zaopatrzenie 
materiałowe do KPW Kołobrzeg

wg stanu na dzień 21 V 1948 r.37

Nazwa jednostki 
/pododdziału/

M3I3B3* »33Sa33S^a=S=XS
Zaopatrywano 
pod względem:

aaa.-saaaaaaaasa^i
Nie zaopatry-| 
no w: i_____ JL

---
---

---
---

---
---

---
---

--
...

...
...

...
...

...
..

 ■ 
Je

dn
os

tk
i /p

od
od

dz
ia

ły
/ 

!
| 

lą
do

w
e 

{

Komenda Odoinka 
Obserwacji i Łącz
ności

Kwatermistrzows- 
kim 1 technicznym

Uzbrojenie i « 
łączność

Punkty obserwa
cyjne /bliższe/

Kwatermistrzows- 
kim i technicznym

|
Uzbrojenie i 
łączność

Punkty obserwa
cyjne /dalsze/

■ ...........
Tylko w transport 
i sprzęt teohnicz- 
ny _

Pozostały 
sprzęt

Oddział ochrony 
koszar Rogowo Każdym

__  'i
Pluton ochrony ko
szar Kołobrzeg- 
Mlasto Każdym '■ ■■

i i Je
dn

os
tk

i
8 pły

w
aj

ąc
e

Trałowce: 
"Czapla" A
"Kondor" 
"Albatros" 
"Kania*

Żywnościowym, 
finansowym, 
kwaterunkowym, 
w materiały pęd
ne i smary, me- 
dyoz.-sanitarnym

Pozostały 
sprzęt

sx sos asa: ssssat ajarssarawsta

Zaspokojenie potrzeb materiałowych i technicznych 

wymienionych w tabeli jednostek było zadaniem poważnym. Według 

stanu na dzień 21 V 1948 r. Komenda Portu Wojennego Kołobrzeg 

posiadała 11 kuonni marynarskich, które żywiły skład osobowy

37 Pismo do zastępcy dowódoy MW d/s administracyjno-technicz
nych, Zesp. KPW, s.141. AMW.
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jednostek znaoznie oddalonych od jednostki zaopatrującej.

W omawianym okresie ozasu jednym z naczelnych zadań 

Komend Portu Wojennego było przywrócenie używalności dla 

potrzeb Marynarki Wojennej zniszczonych lub zdewastowanych 

budynków i urządzeń. Do 1948 r. budynki zajęte przez KPW Koło

brzeg nie były remontowane. Dopiero po uzyskaniu odpowiednich 

na ten cel kredytów, jesienią tego roku, przedsięwzięto prace 

budowlane w zakresie przystosowania kwater do ioh pełnej eks

ploatacji. W realizacji tego zamierzenia napotykano na trud

ności ze znalezieniem fachowców i firm, które podjęłyby się 

tyoh prao. Pomimo tyoh przeszkód, w stosunkowo krótkim czasie 

zdołano wykonać najpilniejsze czynności.

W dniu 23 IV 1948 r. specjalna komisja wyznaczona roz

kazem dowódcy Marynarki Wojennej przejęła od władz radziec

kich na rzecz KPW Kołobrzeg składnicę materiałów pędnych, 

użytkowaną do tego ozasu przez marynarkę radzieoką. Składnica 

posiadała kilka zbiorników, a niektóre z nioh mogły byó, po 

wyremontowaniu oraz wykonaniu prao konserwatorskich, dostoso

wane do odbioru paliwa dostarczanego transportem kolejowym. 

Do tego ozasu dysponowano zaledwie jednym małym zbiornikiem 

o pojemności 25 tj był on niewystarczający do zaopatrywania 

w paliwo większej ilośol okrętów. W związku z tym 8 VI 1946 r. 

Komendant Portu Wojennego zwrócił się do zastępcy dowódoy 

Marynarki Wojennej do spraw administraoyjno-teohnioznyoh z 

prośbą, aby do ozasu uruchomienia stacji benzynowej przejętej 

od władz radzieokioh, okręty przybywające do portu kołobrzes

kiego posiadały własny zapas ropy, a każde zamierzone loh 

przybycie było awizowane. Zaproponował też, aby do portu
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kołobrzeskiego skierować na pobyt stały jsńną krypę specjalną, 

która mogłaby być uzupełniana w odpowiedni zapas paliwa, po—
58 bierany z cystern kolejowych.

W poroie kołobrzeskim znajdowała się także znaczna 

ilość zniszczonych i wymagających"naprawy pontonów, jako 

składowych części barek desantowych. Marszałek Polski Michał 

Rola-Żymierski, w dniu 18 VIII 1948 r. wizytując kołobrzeskie 

jednostki wojskowe, polecił Marynarce Wojennej, aby zaopieko

wała się tym sprzętem. Po określeniu przydatności pontonów 

przez specjalistów służby technicznej, Komenda Portu Wojennego 

postanowiła przekazać je oddziałom saperskim.

Do własnej dyspozycji KPW posiadała jedynie kuter moto

rowy nKM-16", którego załogę włączono do plutonu administra

cyjno-gospodarczego.Był on używany do prac w poroie i rejsów 

związanych z materiałowo-technicznym zabezpieczeniem jed

nostki.

Znacznie większy pomocniczy tabor pływający posiadała 

Komenda Portu Wojennego Świnoujście, gdzie ilość jednostek 

pomocniczych uzależniona była od zadań, jakie nałożono na KPW 

jako jednostkę typu administracyjno-gospodarczego w rejonie 

rozbudowującej się bazy morskiej, znacznie oddalonej od bazy 

głównej - Gdyni. W większości były to jednostki mocno zużyte, 

wymagające częstych remontów, jednak niezbędne do wypełnienia 

postawionych zadań.

Według stanu na dzień 30 VI 1948 r. Komends ta posiada- 

ła następujący tabor pływający: barkę desantową MBD-2B, szybko-'

58 Pismo komendanta Portu do zastępcy dowódoy MW d/s tech
nicznych, 2esp. KPW, s.169. AMW.
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bieżny kuter trałowy nr 1, holownik "Pionier", motorówkę "M-1", 

krypę trałową nr 31, trzy kutry motorowe - "KM-21", "KM-22" i 
"KM-23".59

Barka desantowa używana była do przewozu przez kanał 
różnego rodzaju sprzętu, pojazdów mechanicznych, produktów żyw

nościowych itp. Eksploatacja holownika "Pionier" nastręczała 

wiele trudności ze względu na często zdarzające się awarie 

silnika; za to kutry motorowe były po remoncie i spełniały swe 

zadanie. Część jednostek taboru pływającego, jakimi dysponowała 

Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu, służyła do zaopatrywa
nia Kapitanatu Pomocniczego Portu Wojennego w Bolesławowie.88

Bardzo przydatne dla oelów szkoleniowych 1 zaprawy 

morskiej marynarzy były jachty "Bożena" i "Bystry". Dysponowała 

nimi, dobrze działająca w garnizonie świnoujskim, sekcja że

glarska.

Eksploatowane okręty ulegały naturalnemu zużyciu. Wy

nikała stąd konieczność regeneracji ioh sprawności technicznej 

przez dokonywanie okresowych przeglądów, drobnych remontów 1 

konserwacji.

Komendy Portu Wojennego, będące organem powołanym do 

materiałowo-technicznego zabezpieczenia floty w rejonach baz 

morskich, dysponowały odpowiednimi służbami, składnicami i za- 

59 Sprawozdanie Wydziału Pollt.-Wyoh. SON za czerwiec 1948 r., 
Zesp. DSON, syg. 93/6, s.346. AMW.

88 Kapitanat Pomocniczego Portu Wojennego w Bolesławowie został 
utworzony 29 VIII 1946 r. na bazie oddziału detaszowanego 
Kompanii Wartowniczej Świnoujście. Etat Kapitanatu przewi
dywał w 194S r. 5 oficerów, 21 podoficerów i 36 marynarzy.
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kładami, umożliwiającymi gromadźenio 1 utrzymywanie zapasów 

oraz bieżące zaopatrywanie jednostek bazowyoh.

V latach intensywnego rozwoju Marynarki Wojennej 

kształtowały sią oele i zadania Komend Portu Wojennego, coraz 

bardziej dostosowane do potrzeb 1- czasu pokoju z uwzględnie

niem warunków okreau wojennego. Sprzyjało temu, opróoz zagad

nień natury organizacyjnej i technicznej, odpowiednie przy

gotowanie fachowe, świadomość celów i osobiste zaangażowanie 

kadry, marynarzy i pracowników cywilnych.



Kpt. mgr Aleksander Bonda

FORMY WSPÓŁPRACY MARYNARKI WOJENNEJ PRL
Z MARYNARK4 WOJENNĄ ZSRR W LATACH 1945-1949

W połowie stycznia 1945 r. rozpoczęła się wielka ofen

sywa Armii Radzieckiej i walczącego u jej boku Wojska Polskie

go. 17 I 1945 r. została wyzwolona Warszawa, a wkrótce potem 

Łódź, Kraków i Rydgoszoz. W tej sytuacji Samodzielny Morski 

Batalion Zapasowy rozpoczął przygotowania do wymarszu z Lu

blina nad Bałtyk, do Gdańska i Gdyni.

8 II 1945 r. Naczelne Dowództwo WP wydało rozkaz o 

przemieszczeniu batalionu do Włocławka. Batalion przybył tam 

17 III 1945 r. i zajął kosżary byłego 14.pułku piechoty, gdzie 

wkrótce przystąpił do kontytuaoji przerwanego szkolenia.

W dniu 31 III 1945 r. Naczelny Dowódca WP wydał specjal

ny rozkaz, skierowujący batalion do Gdańska i Gdyni, z zadaniem 

przejęcia oohrony portów morskich i zapewnienia porządku. Dro

ga batalionu z Lublina ku polskiemu morzu prowadziła przez 

Warszawę, Kutno, Włooławek, Toruń, Grudziądz oraz Tozew do 

Gdańska i Gdyni. 3 IV 1945 r. marynarze wkroczyli do Gdańska 

i, po uzgodnieniu z komendantem wojennym miasta, gen.lejtenan- 

tem MiL^skim, przejęli ochronę stoczni, fabryki wagonów i 

portu.

Tego samego dnia wydzielony z batalionu pododdział mary

narzy, dowodzony przez kmdr.ppor. W.Tarnowskiego i kpt.mar. 

W. Trzcińskiego, przybył do Gdyni. Po porozumieniu się z ra

dzieckim komendantem miasta płk. Siergiejenkowem, pododdział 

objął straż w porcie gdyńskim i w stoczni, a 7 IV 1945 r. 

ochronę obiektów portu wojennego na Oksywiu. Zarówno w Gdyni



222

Jak i w Gdańsku marynarze przystąpili do gaszenia pożarów, 

rozminowywania obiektów oraz, współpracując z żołnierzami 

radzieckimi, do oczyszczenia wybrzeża z resztek ukrywających 

sią żołnierzy i członków organizacji hitlerowskich.

W czasie od maja do sierpnia 1945 r. nastąpił znaczny 

rozwój batalionu. Do Nowego Portu, gdzie stacjonował, przyby

ły setki ludzi; większość z nich stanowili specjaliści z Mary

narki Wojennej. Na dzień 1 VIII 1945 r. stan batalionu wynosił 

2 046 ludzi. W tyoh warunkach Naczelny Dowódca WP wydał rozkaz 

przeformowania 1.Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego 

w Szkolny Pułk Marynarki Wojennej, w terminie do końca sierpnia 

1945 r. 1.Samodzielny Morski Batalion Zapasowy swoją kilku

miesięczną służbą w dużej mierze przygotował nowe kadry, które 

zasiliły instytucje i jednostki powstającej ludowej Marynarki 
4

Wojennej•

Zimowa i wiosenna operacja pomorska oraz działania 

radzieckich sił morskich w rejonie polskiego wybrzeża, przyczy

niły się do szybkiego jego wyzwolenia oraz zapoczątkowały 

przyjaźń i braterstwo broni między polską i radziecką mary

narką wojenną. Już w maju 1945 r. udała się do Moskwy Polska 

Misja Wojskowa, w skład której wchodził m.in. zastępca dowódcy 

Marynarki Wojennej do spraw polityozno-wyohowawczyoh kmdr J. 

Urbanowicz. Przeprowadziła ona rozmowy z przedstawicielami 

naczelnych władz wojskowych ZSRR. W toku rozmów określono roz

miary i charakter pomocy radzieckiej w organizowaniu polskiej 

siły zbrojnej na morzu.

1 H.Malinowski: Powstanie i działalność 1.Samodzielnego Mors
kiego Batalionu Zapasowego. "Rocznik Ośrodka Nauk Społecz
nych i Wojskowych Marynarki Wojennej", Gdynia 1964, nr 2, 
s. 79-88.
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Zgodnie z osiągniętym porozumieniem, w czerwcu 1945 r. 

przybyła do Polski Radziecka Misja Morska, z kmdr. J.Szylin- 

gowskim na ozele. W skład Misji wchodzili przedstawiciele róż

nych specjalności morskich. Między innymi, specjalistą z dzie

dziny okrętów podwodnych był zastępca szefa Misji, kmdr S. Czi- 

ohaozew, a specjalistą technicznym kmdr inż. Murawiew.

Zadanie Radzieckiej Misji Morskiej polegało na udzieleniu 

pomocy w opracowaniu założeń organizacyjnych mającej powstać 

Marynarki Wojennej oraz na określeniu sposobu ich realizacji, 

a następnie wprowadzeniu w życie. Misja Morska, współpracująca 

z niektórymi oficerami Polskiej Marynarki Wojennej powracający

mi z obozów jenieckich, sporządziła projekt struktury organi

zacyjnej Marynarki Wojennej, który został zatwierdzony przez 

Naczelnego Dowódcę Wojska Polskiego.

W dniu 7 VII 1945 r. rozkazem Naczelnego Dowódcy WP, po

wołano do życia organy dowódcze i instytucje Marynarki Wojennej. 

Rozkaz polecał zorganizować do 30 VII 1945 r. następujące czło

ny Marynarki: Dowództwo, Sztab Główny, Zarząd Polityozno-Wyoho- 

wawozy, Główny Port Marynarki Wojennej, Oddział Inżynieryjny, 

redakcję czasopisma, Dom Marynarza, składy Głównego Portu, war

sztaty remontowe środków pływających i warsztaty remontowe 

samochodów. Do dyspozycji dowódoy Marynarki Wojennej miał byó 

przekazany 1.Samodzielny Morski Batalion Zapasowy, przeformo- 

wany przy końou lipoa w Pułk Morski.

Na stanowisko dowódoy Marynarki Wojennej mianowano kontr-; 

adm. J. Abramowa, który objął obowiązki 21 VIII 1945 r. Zastępcą' 7 
do spraw polityozno-wyohowawozyoh został kmdr J. Urbanowicz, a 

szefem Sztabu Głównego kmdr dypl. J.Szylingowski, który do



224

ozasu przybycia kontradm. J. Abramowa, pełnił obowiązki dowódcy 
o 

Marynarki Wojennej.

Organizująca się Marynarka Wojenna odczuła poważny brak 

kadr różnych specjalności. Na prośbę Naczelnego Dowództwa Wojska 

Polskiego, z pomocą w tej kwestii przyszedł rząd Związku Ra

dzieckiego. Skierował on do polskiej Marynarki Wojennej lloz- 

nyoh doświadczonych dowódców, instruktorów, wykładowców i 

doradoów. Byli to admirałowie: J.Abramów, W.Czerokow 1 G.Nie- 

goda, oficerowie: J.Szylingowskl, L. Bajdukow, W.Mironow, 

W. Niesterenko, W. Polakow, W. Sidorkin, M.Sztankowski, A.Szysz- 

łakow, M. Truohnln i wielu innych, młodszych oficerów. Niektórzy 
3 

z nioh służyli już w Samodzielnym Morskim Batalionie Zapasowym.*'

Oficerowie wchodzący w skład Radzieckiej Misji Morskiej, 

którzy przybyli do Polski w czerwcu 1945 r. zostali na prośbę 

władz polskich woieleni na pewien czas do tworzącej się Mary

narki Wojennej. Posiadali oni duży zasób wiedzy 1 doświadczenie 

bojowe z okresu wojny. Powierzono im czołowe stanowiska w rea

lizowaniu założeń organizacyjnych. Do oficerów tych należeli: 

kmdr J.Szylingowskl, kmdr ppor. Z. Goniozew, kmdr S. Czioha- 

ozew, płk A. Ławrynowicz i kmdr inż. Murawiew. Oficerowie si, 

wykorzystując swą bogatą wiedzę 1 doświadczenie, włożyli dużo 

pracy w kształtowanie podstaw rozwojowych Marynarki Wojennej, 

nadając jej postępowy, demokratyczny charakter.

2 Rozkaz organizacyjny nr 00163/org. z 7 VII'1945 r., dotyczą
cy utworzenia Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Akta Sztabu Głównego Marynarki Wojennej, syg. 2, t.15, s.41. 
AMW. < 1

3 G.Grzenla*4omanowski:Nlektóre problemy rozwoju Marynarki Wojen 
nej w 20-leoie Polski Ludowej. "Rocznik Ośrodka Nauk Społecz
nych i Wojskowych Marynarki Wojennej", Gdynia 1964, nr 2,
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Zgodnie z rozkazem personalnym Naczelnego Dowódcy WP 

z 15 XII 1945 r., na początku 1946 r. oficerowie radzieccy 

przekazywali stopniowo swe obowiązki powracającym z niewoli 

oficerom polskim. W dniu 5 I 1946 r. Naczelny Dowódca Wojska 

Polskiego wydał rozkaz poleoająoy zorganizować do dnia 101 

1946 r. sześcioosobową grupę oficerów ZSRR, jako doradców 

radzieckich przy Dowództwie Marynarki Wojennej. Oficerowie ci, 

na ozele z kmdr J.Szylingowskim, pomagali dowództwu Marynarki 

Wojennej w rozwiązywaniu trudnych problemów organizacyjnych i 

szkoleniowych.

Na polecenie Naczelnego Dowództwa WP z dnia 12 I 1946r. 

dowódoa Marynarki Wojennej przyjął organizowaną przy Dowództwie 

Marynarki Wojennej grupę doradców radzieckich na wszystkie 
rodzaje zaopatrzenia, zgodnie z etatem.4

Poza trudnościami kadrowymi w Marynaroe Wojennej, które 

pomógł rozwiązać Związek Radziecki, brak było okrętów, uzbro

jenia, sprzętu technicznego i pomocy naukowych. W tym względzi* 

rząd Związku Radzieckiego okazał również pomoc tworzącej się 

sojuszniczej sile morskiej na Bałtyku. Naczelne Dowództwo 

Wojska Polskiego, po uzgodnieniu z rządem ZSRR, wydało w dniu 

21 I 1946 r. rozkaz nakazujący dowódcy Marynarki Wojennej 

wyznaczenie polskiej Misji Morskioj w ZSRR. Zgodnie z rozkazem 

Misja ta została wyznaczona w składzie: szef Misji Morskiej 

- kmdr W. Steyer, jego zastępca - kmdr J, Urbanowicz, człon

kowie: kmdr ppor. W. Trzciński i kpt. mar. M. Iwanklewioz. 

Uczestniczył w niej także st. doradca ZSRR przy Dowództwie 

Marynarki Y/ojennej Rzeczypospolitej Polskiej - kmdr J. Szylin- 

gowski.

4 Rozkaz organizacyjny nr 01/org. i 010/org. z 1946r. Akta 
Sztabu Głównego Marynarki Wojennej, syg. 2, t.15, s.49-52, 
AMW.
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Do zadań Misji Morskiej należało przeprowadzenie pertrak

tacji z Narodowym Komisariatem Wojennomorsklm Floty ZSRR, w 

sprawie przekazania Polsoe sprzętu morskiego oraz ustalenia wa

runków, miejsoa odbioru i wyposażenia przekazywanego sprzętu, 

jak również jego ooeny. Szef Misji przy wykonywaniu swoich Ładań 

utrzymywał kontakt z attache wojskowym przy ambasadzie polskiej 

w Moskwie, który, w miarę możliwości, okazywał swą pomoo.

Polska Misja Morska w ZSRR śoiśle współpracowała z admira

łem Hallerem, przewodniczącym radzieckiej komisji powołanej do 

przekazania Polsoe sprzętu morskiego. Szef Misji Morskiej kmdr 

W. Steyer zawiadomił Naczelnego Dowódcę WP, że osiągnięto porozu

mienie u Narodowym Komisariatem Wojennomorsklm, w wyniku którego 

oały sprzęt zostanie dostarczony drogą morską z Piławy do Gdyni 

w uzgodnionym terminie. Jego wartośó ogólna wynosiła 44 800 000 
rubli.

Attache wojskowy przy ambasadzie polskiej w Moskwie powia

domił Naczelnego Dowódoę WP, że Naczelny Komisariat Spraw Za

granicznych ZSRR wyraził zgodę na podpisanie protokołu przeję

cia sprzętu morskiego przez kmdr. W.Steyera jako Szefa Misji 

Morskiej. W tym samym ozasie kmdr W. Steyer powiadomił dowódoę 

Marynarki Wojennej, aby wyznaczył komisje odbiorcze składów 

pomieszczeń i bibliotek w Gdyni na sprzęt, który miał nadejśó 

z ZSRR.

Polska Misja Morska zakończyła swe praoe w ZSRR w marou 

1946 r. Jej szef podpisał umowę o przekazaniu przez Narodowy 

Komisariat Wojennomorskl Floty ZSRR Ministerstwu Obrony Naro-

3 Rozkaz nr 025 z 21 I 1946 r. Korespondencja Szefa Misji Mors
kiej do Naczelnego Dowódoy Wojska Polskiego Marszałka M.Roli- 
Źymierskiego z 1946 r. AMW, syg. 2, t.36, s.45 - 50. 
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dowej Rzeczypospolitej Polskiej 23 okrętów, 3 baterii artylerii 

nadbrzeżnej, pomocy poglądowych, wyposażenia gabinetów, ozna

kowania nawigacyjnego i wielu innych pomocy naukowych, Po wy- 
g 

konaniu tyoh czynności, Misja Morska powróciła do krajU.

W dniu 31 III 1946 r. zespół radzieckich okrętów wojen

nych przybył do Gdyni. Po kilku dniach pobytu w Gdyni 4 IV 1946r 

komisyjnie przekazano 23 okręty radzieckie Polskiej Marynarce 

Wojennej, w tym: 9 trałowców rodowych, 12 śoigaczy okrętów pod

wodnych i 2 kutry torpedowe.

Dnia 5 IV 1946 r. w poroie wojennym na Oksywiu dokonano 

uroczystego podniesienia polskich bander wojennych na okrętach, 

przekazanych przez ZSRR. W uroczystości tej uczestniczyli przed

stawiciele najwyższych władz państwowych, Naczelnego Dowództwa 

Wojska Polskiego, Dowództwa Marynarki Wojennej oraz społeczeńs

twa Wybrzeża.

Na każdym z przejętych okrętów pozostawała na okres 

trzech miesięcy grupa instruktorów radzieckich, którzy mieli 

zapoznać polskie załogi z uzbrojeniem, urządzeniami i mechaniz

mami okrętów. Przekazanie okrętów przez ńwiązek Radziecki umoż

liwiło ludowej Marynarce Wojennej przejście z okresu organiza

cyjno—przygotowawczego do pełnienia właściwych funkcji marynar

ki w okresie pokoju - do szkolenia na morzu.

Inne rodzaje sprzętu .i uzbrojenia zaczęły napływać z 

ZSRR od 10 IV 1946 r. W ich skład wchodziły następujące pomoce

8 Korespondencja ambasady polskiej w Moskwie do Naczelnego Do
wódoy Wojska Polskiego i Szefa Misji do Dowódoy Marynarki 
Wojennej z 1946 r. AMW, syg. 2, t.36.
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naukowe i urządzenia: 1 900 podręczników dla szkół Marynarki 

Wojennej i oddziału ćwiczebnego, 186 opisów 1 pomocy do ko

rzystania 1 obchodzenia się bronią, 156 wykazów i schematów, 

786 urządzeń gabinetów naukowych i laboratoryjnych, 50 sztuk 

sprzętu mlnowo-trałowego, 340 sprzętu łącznościowego, 57 sprzę

tu elektrotechnicznego, 166 sprzętu ratowniczego oraz 129 

sprzętu artyleryjskiego. Ogółem przekazano 3 740 sztuk różnego 
rodzaju sprzętu, o łącznej wartości 3 266 156 rubli.7

Naczelny Dowódca Wojska Polskiego, po pisemnym poro

zumieniu się z zastępcą Ministra Obrony ZSRR admirałem W. G. 

Kuźnleoowem, polecił w dniu 8 VI 1946 r. dowódoy Marynarki 

Wojennej w pilnym trybie sporządzić zapotrzebowanie na dalszy 

sprzęt i zaopatrzenie Marynarki Wojennej przez ZSRR. Zapotrze

bowanie to miało zostać przekazane do ZSRR przez Oddział Szta

bu Głównego Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Obrony Naro

dowej.

Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dowódcę Mary

narki Wojennej, Narodowy Komisariat Wojennomorski Floty ZSRR, 

24 VII 1946 r. przekazał Polskiej Marynarce Wojennej komplet

ne wyposażenie sprzętu nurkowego.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej, poważny problem 

stanowiła sytuacja minowa na morzach eurpejskioh. Aby zlikwido

wać to nlebezpieozeństwo dla żeglugi, w 1945 r. powołana zosta

ła Międzynarodowa Centralna Komisja z siedzibą w Londynie. 

Podzieliła ona wody europejskie na poszczególne strefy. W skład 

kolegium do rozminowania tych mórz wchodzili przedstawiciele: 

7 Wykaz przekazanych przez Komisariat Ludowy Marynarki Wojen
nej ZSRR Ministerstwu Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Pols
kiej, pomooy naukowych i urządzeń gabinetów. AMW, syg. 148, 
t. 115, s.13 - 18.



229

ZSRR, Wielkiej Brytanii, Polski, Finlandii, Turcji, Szwecji, 

Norwegii i Danii. Siedziba tego kolegium znajdowała się w 

Moskwie, a jego przewodniczącym został przedstawiciel ZSRR 

kpt. I rangi Czabanów. Z ramienia Polski w pracaoh kolegium 

udział brali: attache wojskowi ambasady polskiej w Moskwie, 

gen.dyw. Prus-Więokowski, płk Bardach i zastępca attache mjr 

Żurawski. Marynarkę Wojenną reprezentował kmdr ppor. Zagrodzki.

Kolegium dokonało podziału wód morskich na strefy od

powiedzialności państwowej, zobowiązując poszczególne państwa 

do przeprowadzenia prac trałowych, oznakowania pól minowych 

i torów wodnych.

Według danyoh przekazanych przez stronę radziecką, 

strefa odpowiedzialności Polski obejmowała cztery główne rejony 

zagrożone minami niekontaktowymi i kontaktowymi. Największa 

ilość min znajdowała się w Zatoce Gdańskiej, portach Gdyni i 

Gdańska oraz w rejonie Rozewia i 'Władysławowa. W Zatoce Gdańs

kiej leżało 1 069 miny niekontaktowe. postawionych przez lot

nictwo angielskie pod konieo wojny. Tylko 129 min posiadało 

likwidatory, których czas upływał z końcem 1945 roku. W kana

łach portu gdańskiego Niemcy postawili 25, a na redzie portu 

gdyńskiego 64 min niekontaktcwyoh. Oprócz tego istniał cały 

szereg zagród minowych wzdłuż polskiego wybrzeża. Ogółem w 

strefie odpowiedzialności Polski znajdowało się około 2 500 
z . , . ,8różnego rodzaju min.

W marou 1945 r. wycofujące się oddziały niemieckie 

zniszczyły w porcie Gdynia większość magazynów, urząazeń prze

ładunkowych, zburzyły falochrony i nabrzeża, a zatopiony okręt

8 W.Szczerkowski: Rozminowanie wód Bałtyku. Działalność Między
narodowych Organów do Spraw Rozminowania^ "Przegląd Morski", 
Gdynia 1956, nr 9, s.71-74.



230

liniowy "Gneisenau” blokował główne wejście do portu gdyńs

kiego, zaś statek "Danzig" wejście południowe. Tory wodne prowa

dzące do Gdyni i Gdańska były zaminowane. Zniszczony był też 

system oznakowania hydrograficznego. W związku z tym uruchomie

nie portów 1 żeglugi stanowiło zadanie bardzo trudne, a jedno

cześnie ważne dla handlu zagranicznego i rybołówstwa. W tej 

sytuacji rząd Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się do rządu 

ZSRR z prośbą o wydzielenie okrętów radzieckich do trałowania 

torów wodnych, prowadzących do Gdańska i Gdyni, jak również 

wód portowych. Rząd ZSRR przychylnie ustosunkował się do tej 

prośby. Już w drugiej połowie maja 1945 r. przybyła do Gdańska 

radziecka misja, która ustaliła charakter i zakres prac trało

wych.

Pierwsze prace nad rozminowaniem w od polskich rozpoczęła 

Flota Bałtycka ZSRR w maju 1945 r., oczyszczając tory wodne z 

Helu do Gdyni 1 Gdańska. Jednocześnie nurkowie radzieccy 

przystąpili do prac nad oczyszczaniem basenów portowych. Dzięki 

ich ofiarnej pracy, już w połowie lipoa 1945 r. udostępniano dla 

żeglugi tory wodne do Gdańska i Gdyni. Mimo’to eksploatacja 

portów stanowiła nadal poważne ryzyko dla ruchu statków. Prze

jęte bowiem przez Marynarkę Wojenną trałowce, nie były w sta

nie od razu przystąpić do prac na morzu, ponieważ ich załogi 

nie giiały niezbędnego doświadczenia w trałowaniu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo statkom zawijającym do Gdy

ni i Gdańska, rząd polski 21 I 1946 r. zwrócił się do rządu 

ZSRR z prośbą o dalszą pomoc w pracach trałowych. Z podobną 

prośbą zwrócił się także Naczelny Dowódca Wojska Polskiego mar

szałek M.Rola-Żymierski do admirała Floty ZSRR N.G.Kuznieoowa.
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Prośba ta została uwzględniona i trałowce radzieckie wiosną 

1946 r. ponownie przystąpiły do pracy w portach Gdyni i Gdańs

ka. Oba porty zostały całkowicie oczyszczone z min i udostęp

nione dla żeglugi morskiej w 1947 roku. W tym samym czasie pro

wadzone były również praoe trałowe przez okręty radzieckie w 

rejonie Władysławowa i wzdłuż całego wybrzeża polskiego.

Trałowce polskiej Marynarki Wojennej przystąpiły w 1947r. 

do kilkuletniego działania na szerszą skalę w strefie odpowie- 

] dzialnośoi Polski. Szereg prac trałowych na rzecz Polski wy

konywała w dalszym ciągu Flota Bałtycka ZSRR, szczególnie przy 

poszerzaniu toru wodnego Kołobrzeg - Szczecin i trałowaniu 
. g

okolio portu Świnoujście.

Ofiarna praca radzieckich i polskich marynarzy przy 

oczyszczaniu portów Gdańska i Gdyni spowodowała, że 13 VII 1945* 

zawinęły do Gdańska dwa pierwsze statki bandery fińskiej 

"Myllyhosky" i "Borę IV". W trzy dni później 16 VII 1945 *• 

wpłynął do Gdyni pierwszy statek, również bandery fińskiej, 

"Suomen Neito" o wyporności 1 300 BRT. Na powitanie statku 

przybyła do portu delegacja Miejskiej Rady Narodowej z prezy

dentem Zakrzewskim na czele. W powitaniu wcięli również udział; 

komendant wojenny miasta płk Siergiejenko i jego zastępca płk 

Chlebnikow oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej.

Wiosną 1946 r. władze radzieckie zaproponowały Naczel

nemu Dowódcy Wojska Polskiego przekazanie polskiej Marynarce 

Wojennej punktów i odcinków obserwacyjnych na wybrzeżu.

9 Korespondencja kontradm.Czubanowa do Dowódcy Marynarki Wojen
nej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przekazania toru wod
nego Kołobrzeg-Szczeoin i rozminowania wód w okolicy Świno
ujścia. Akta Sztabu Głównego Marynarki Wojennej, syg. 148, 

. t.34, s.19 i 70. AMW.
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Naozelny Dowódca WP w dniu 26 IV 1946 r. przeprowadził na ten 

temat rozmowę z szefem Sztabu Głównego Marynarki Wojennej. W 

następstwie tej rozmowy wystąpił on z prośbą do rządu ZSRR 

o odroczenie terminu przekazania odcinków obserwacji i łącz

ności do ozasu przygotowania odpowiednich specjalistów. 

Jednocześnie prosił o przysłanie instruktorów do wyszkolenia 

tyoh specjalistów. Władze ZSRR do prośby tej ustosunkowały się 

przychylnie.

W dniu 7 IX 1946 r. odbyła się w Szczecinie konferencja 

przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa 

Sił Zbrojnych ZSRR. W wyniku podjętej na tej konferencji de

cyzji wojennomorska Baza Południowo-Bałtyckiej Floty ZSRR 

przekazała polskiej Marynaroe Wojennej akweny i obiekty portowe 

w Świnoujściu. Obejmowały one rzekę Świnę i Kanał Szczeciński. 

Oddani zostali także pod kontrolę polskiej Marynarki Wojennej 

pllool niemieccy, którzy z braku pilotów polskich wprowadzali 

i wyprowadzali statki do portu w Szczecinie. Ponadto Polska 

zagwarantowała wolny przepływ kanałem statkom radzieckim oraz 

statkom innyoh bander, które były zaozarterowane przez Związek 

Radziecki. 0 każdym przejściu tyoh statków powiadamiano Do

wództwo Marynarki Wojennej. Dostarczone zostały również szoze- 
1 o gółowe mapy dotyczące tyoh rejonów.

Po zakończeniu działań wojennych, Marynarka Wojenna 

odczuwała poważne trudności w zaopatrzeniu kadry oficerskiej

1 o Protokół z odbytej konferencji przez przedstawicieli Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Sił Zbrojnych ZSRR. 
Akta Dowództwa Marynarki Wojennej, syg. 2, t.12, s.468-489. 
AMW.
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i podoficerskiej w artykuły żywnościowe i inne. Dowództwo 

Marynarki Wojennej, dążąc do rozwiązania tego problemu, poro

zumiało się z radzieckim komendantem wojennym miasta Gdyni, 

który zezwolił na korzystanie z radzieckiego wojskowego sklepu 

w Gdyni "Wojentorg". Oficerowie, podoficerowie i ich rodziny 

mogli odtąd kupować towary za okazaniem odpowiednich kartek, 

w które byli zaopatrywani w Sztabie Marynarki Wojennej.

Organizująca się Marynarka Wojenna stale powiększała 

swój stan osobowy kadry oficerskiej i podoficerskiej. Ze wzros 

tern kadry występowały trudności zaopatrzenia mundurowego. 

Z pomocą w tym zakresie przyszło Dowództwo Marynarki Wojennej 

ZSRR, które przekazało polskiej Marynarce Wojennej szereg mun

durów marynarskich oraz materiał mundurowy. W pierwszej kolej

ności mundury te otrzymali oficerowie radzieccy, pełniący 

służbę w Marynarce Wojennej PRL. Pozostałe mundury i materiał 

na nie wydawano oficerom polskim według norm mundurowych
11 obowiązujących w Marynarce Wojennej.

Równocześnie z powstaniem Dowództwa Marynarki Wojennej 

i Sztabu Głównego, już 1 V 1945 r. istniał zalążek Zarządu 

Polityozno-Wyohowawozego. Powstał on jako grupa operacyjna 

Głównego Zarządu Polityozno-Wychowawozego Wojska Polskiego. 

Na jego ozele stanął dotychczasowy zastępca dowódcy 1.brygady 

pancernej im.Bohaterów Westerplatte, mjr A. Bromberg, podległy 

bezpośrednio kmdr. J. Urbanowiczowi. W krótkim ozasie zorgani

zował on trzy wydziały: personalny, organizacyjny i propagandy

11 Korespondencja Zarządu Polityczno-Y/ychowawozego Marynarki 
Wojennej do Głównego Zarządu Polityozno-Wyohowawozego Wojska 
Polskiego. Korespondencja kmdr. J.Urbanowicza do płk.Mineo- 
kiego. Akta Zarządu Polityozno-Wyohowawozego Marynarki Wojenr- 
nej, syg. 67, t.10, s.3 i t.16, s.407. AW. 
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oraz rozpoczął pracę nad utworzeniem organu prasowego przy

szłej Marynarki Wojennej.

W organizującej się polskiej Marynarce Wojennej poważny 

procent kadry stanowili oficerowie i podoficerowie przedwojen

nej marynarki wojennej. Kadra ta różrie była ustosunkowana do 

nowej rzeczywistości w Polsoe. Większość była lojalna wobec 

władzy ludowej i wyrażała ohęó współpracy ze Związkiem Ra

dzieckim. Byli jednak także i tacy oficerowie oraz podofi

cerowie- którzy nie ukrywali swojej niechęci do władzy ludowej. 

Nie rozumieli oni przemian zachodzących w kraju, ani też 

ludowego charakteru Marynarki Wojennej, współpracującej z 

Marynarką Wojenną ZSRR. Ludzi tyoh trzeba było przekonywać, 

wyjaśniać, otoczyć opieką i właściwym kierownictwem politycz

nym. Misję tę powierzono w głównej mierze Zarządowi Polityczno-' 

Wychowawczemu Marynarki Wojennej.

Kierownictwo Zarządu poświęciło wiele uwagi na wyjaś

nienie oficerom, na czym polega współpraca Polskiej Marynarki 

Wojennej z Marynarką Wojenną ZSRR w ówczesnych warunkach i 

jakie będzie miała ona znaczenie w przyszłości. Popularyzowa

no także wśród kadry osiągnięcia Marynarki Wojennej ZSRR oraz 

zapoznawano z literaturą naukową, dotyczącą zagadnień morskich 

Związku Radzieckiego.

Celem dalszego spopularyzowania współpracy polskiej 

Marynarki Wojennej z radzieoką Marynarką Wojenną, Zarząd Poli- 

tyozno-Afyohowawozy zorganizował wśród kadry koło Towarzystwa 

Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Do TPPR zapisało się wielu 

oficerów i podoficerów. W początkowym okresie istnienia koła 

wystąpiły trudności natury obiektywnej, wynikające przede 
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wszystkim z braku wolnego ozasu jego członków. W późniejszym 

okresie TPPR ożywiło swoją działalność i powiększyło się li
czebnie.12

V/ ramach rozwijającej się współpracy i braterstwa broni 

między organizującą się Marynarką Wojenną Rzeczypospolitej 

Polskiej i Marynarką Wojenną ZSRR, władze radzieckie skierowały 

do pracy polltyczno-wychowawczej jako instruktorów dwóch ofi

cerów, kpt.mar. T.Karaibskiego i kpt.mar. B. Michelusa. Zostali 

oni rozkazem nr 01/A szefa Sztabu Głównego Marynarki Wojennej 

przydzieleni do pracy z kadrą w Zarządzie Polityczno-Wyoho- 

wawozym Marynarki Wojennej. Do zadań tych oficerów należało 

udzielanie pomocy oficerom w organizowaniu pracy polityczno- 

wyohowawozej wśród powstających jednostek, udzielanie instruk- 
1 3 taży, korygowanie pracy oficerów itp. J

Celem zapoznania Marynarki Wojennej ze stanowiskiem 

Związku Radzieckiego wobec polskich granic zachodnich, szef 

Zarządu Polityozno-Wychowawozego Marynarki Wojennej polecił 

wszystkim zastępcom dowódców jednostek, aby zaznajomili swych 

podwładnych z artykułami wydrukowanymi w organie prasowym 

Armii Czerwonej, nr 203 i 416 z 1946 r. Artykuły te zostały 

opublikowane w języku polskim w "Głosie Ludu"/nr251/ pod ty

tułem: "Zaonodnie granice Polski ustalone za cenę krwi rosyjs

kiej i polskiej, nigdy nie będą przedmiotem targów" oraz w

AMW, syg. 223, t.31, s.29, 161-162, 429 i 437-438. 
1 3 Rozkaz personalny nr 01/A szefa Sztabu Głównego Marynarki 

Wojennej z dnia 11 VIII 1945 r. AMW, syg.67, t.16. s.103. 
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"Polsoe Zbrojnej" /nr 218/ pod tytułem: "Organ Armii Czerwonej 

o zachodnich granicach Polski". Artykuły te były wyrazem sta

nowiska Związku Radzieckiego wobec ustalonych granic Rzeczy

pospolitej Polskiej po zakończeniu .II wojny światowej. Jedno

cześnie stanowiły one odpowiedź na wystąpienie amerykańskiego 

sekretarza stanu J. Byrnesa w Stuttgarcie w dniu 6 IX 1946 r. 

i oświadczenia innych polityków zachodnich, którzy nie uznawali 

zachodniej granicy Polski.

W szeregach marynarki wojennej służyło wielu oficerów, 

podoficerów i marynarzy, którzy w toku działań wojennych wal

czyli u boku Armii Radzieckiej. Brali oni czynny udział w wal

kach o wyzwolenie Warszawy i zdobycie Berlina, po zakończeniu 

wojny zostali wcieleni do organizującej się Marynarki Wojennej, 

celem dalszego pełnienia służby. W końcu 1946 r. szef Depar

tamentu Personalnego Wojska Polskiego poinformował Dowódoę 

Marynarki Wojennej, że oficerowie, podoficerowie i marynarze, 

którzy narażali swoje życie w obronie wolności i niepodległości 

Polski, zostali odznaczeni przezrwładze radzieckie medalami. 

Za wyzwolenie Warszawy nadano 150 medali, za zdobycie Berlina 
80 i za odniesione zwycięstwo nad Niemcami 230.14

W leoie 1948 r., po powrocie do kraju ORP "Iskra" i 

podniesieniu na nim polskiej bandery, Naczelny Dowódca Wojska 

Polskiego w dniu 19 VIII 1948 r. wydał rozkaz nr 0145, doty

czący przydzielenia Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej ża

glowca "Iskra" jako pierwszego okrętu szkolnego. Przydzielenie

1 Zł Korespondencja szefa Departamentu Personalnego Wojska Pols
kiego do dowódoy Marynarki Wojennej, AMW, syg.202, t.1, 
s.2-4, 18, 25, 27 - 28. '
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"Iskry" OSMW miało duże znaczenie dla szkolenia podchorążych, 

podczas praktyk letnich ugruntowywali oni swoje teoretyczne 

wiadomości, zapoznawali się z organizacją służby okrętowej, 

dokumentacją okrętową i innymi praktycznymi czynnościami.

W sierpniu 1949 r. "Iskra" jako pierwazy okręt polskiej 

Marynarki Wojennej po wojnie zawinął do Leningradu. Okręt ten, 

mająo podchorążych na pokładzie, złożył oficjalną wizytę 

w mieście, które było kolebką rewolucji. Wizyta ta, jako jed

na z form pracy polityczno-wyohowawoze j, przyczyniła się do 

poszerzenia wiedzy przez marynarzy o sojuszniczym państwie. 

Pozwoliło to podchorążym na osobiste poznanie osiągnięć Związ

ku Radzieckiego, jego kultury i historii. Poprzez osobiste 

więzy przyjaźni i koleżeństwa wizyta umocniła braterstwo broni 

między obydwoma marynarkami. W następnych latach wzajemne wi

zyty jeszcze bardziej zacieśniły współpracę i współdziałanie
1 5 między polską Marynarką Wojenną i Flotą Bałtycką ZSRR.

Po zorganizowaniu Marynarki Wojennej PRL szereg ofi

cerów radzieckich pełniło w niej odpowiedzialne funkcje. Ze 

względu na brak odpowiednich specjalistów polskich, oficerowie 

ci pozostali w Polsoe przez dłuższy okres czasu. W tej sytu

acji, na mocy porozumienia zawartego między Polską i Związkiem 

Radzieckim, oficerowie radzieccy sprowadzili do Polski swoje 

rodziny. W dniu 131 1949 r. szef Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego wydał zarządzenie dotyozące rodzin oficerów radziec

kich pełniąoyoh służbę w Wojsku Polskim, a w tym i w Marynaroe

15 z. Misztal: Współpraca bratnich Marynarek Wojennych PRL i 
ZSRR. "Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Mary
narki Wojennej", Gdynia 1968, nr 4, s.29.
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Wojennej. Zarządzenie mówiło, że rodziny oficerów radzieckich 

należy otoczyć opieką na równi z rodzinami oficerów polskich, 

a dzieci w wieku szkolnym mają prawo uczęszczania do szkoły wraz 

z dziećmi polskimi w miejscu zamieszkania ich rodziców.

Po zakończeniu II wojny światowej, na wybrzeżu polskim 

utworzone zostały radzieckie bazy wojskowe. W początkowym okre

sie występowało wiele zakorzenionych nieufności między mary

narzami polskimi, a żołnierzami radzieckimi. Wyrazem tego było 

m.in. nie przestrzeganie oddawania sobie wzajemnych honorów. 

Z biegiem lat eliminowano nieporozumienia przez zacieśnienie 

bezpośredniej współpracy między polskimi 1 radzieckimi jed

nostkami. Organizowano wspólne spotkania, wieczornice, wymianę 

zespołów artystycznych i innych. Duże zasługi na tym polu po

łożyli aktywiści Związku Młodzieży Polskiej oraz koła młodzie

żowe, kierowane przez tę organizację. Doprowadziło to do lep

szego wzajemnego zrozumienia. Braterstwo broni Polskiej Mary

narki Wojennej i Floty Bałtyckiej ZSRR, zrodzone w ogniu wspól

nych walk przeciwko hitleryzmowi, umacniało się 1 rozwijało 

w latach powojennych. Państwo radzieckie przyjęło na siebie 

główny ciężar organizacji wspólnej obrony obozu socjalistycznego 
.1 

udostępniając krajom socjalistycznym, w tym również Polsoe swojr 

doświadczenie wojskowe, technikę bojową oraz pomoc w szkoleniu 

kadr.

Wzrost napięcia międzynarodowego w roku 1949, dopro

wadził do zacieśnienia współpracy między Polską Marynarką Wojen

ną a Flotą Bałtycką ZSRR. Przystąpiono m.in. do ujednolicenia 

systemu dowodzenia 1 szkolenia. W tej sytuacji, na mooy obu

stronnego porozumienia w skład Polskiej Marynarki Wojennej wesz

li dowódoy i specjaliści Armii Radzieckiej. Z reguły byli to 
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doświadczeni starsi oficerowie o różnych specjalnościach, umie

jący przekazywać swą wiedzę polskiej kadrze zawodowej.

W oelu pogłębienia wśród kadry dowódczej polskiej Mary

narki Wojennej wiedzy z zakresu sztuki wojennomorskiej, Związek 

Radziecki udostępnił polskim oficerom swe akademie wojennomors

kie. Liczna ioh grupa ukończyła do 1949 r. skrócone kursy z 

zakresu swych specjalności. Pozwoliło to zapoznać się z nowo

czesnymi rodzajami uzbrojenia i sprzętu, wprowadzanymi stopnio

wo do wyposażenia polskiej Marynarki Wojennej.

Jednym z ważnych aspektów współpracy Marynarki Wojennej 

Polski i ZSRR była kwestia budownictwa okrętowego. Wiązała się 

ona ściśle z planem rozwojowym obu socjalistycznych flot. 

Okręty stanowiące trzon Marynarki Wojennej w okresie jej for

mowania, nie były w najlepszym stanie i z biegiem lat zużywały 

się. Wycofywane jednostki zastąpiono okrętami nowoczesnymi, 

odpowiadającymi współczesnym warunkom walki na morzu. W tej 

dziedzinie przyszedł również z pomocą Związek Radziecki, budu

jąc nowe okręty różnych typów.

Współpraca polsko-radziecka nie ograniczała się tylko 

do modernizacji i rozbudowy floty, ale obejmowała także inne 

rodzaje sił morskich Marynarki Wojennej, jak lotnictwo morskie 
i artylerię nadbrzeżną.18

Duże zasługi w kształtowaniu sojuszu obu flot na Bałtyku 

miała praca polityozno-wyohowawoza, zwłaszcza organizowane w 

tym celu specjalne, dwustronne narady i spotkania. Pomoo ra

dziecka i stała współpraca Marynarki Wojennej PRL z Flotą

W.Radziszewwki: Pomoo radziecka i współpraca Marynarki Wojen
nej PRL z Flotą Bałtycką ZSRR, "Przegląd Morski", Gdynia 
1968, nr 6, s.36—39.
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Bałtycką ZSRR, miała i ma zasadnicze znaczenie dla dalszego 

rozwoju polskiej Marynarki Wojennej.



WAŻNIEJSZE DATY Z DZIEJÓW LUDOWEJ 
MARYNARKI WOJENNEJ

29.10.1944 r. - Podpisanie przez Naczelnego Dowódoę WP rozkazu 

nr 86/44 o utworzeniu w Majdanku koło Lublina 

Morskiego Batalionu Zapasowego.

9.11.1944 r. - Objęcie dowództwa Morskiego Batalionu Zapasowego 

przez kmdr.por. Karola Kopca.

1.02.1944 r. - Zmiana nazwy batalionu na 1.Samodzielny Morski 

Batalion Zapasowy.

10.02.1945 *• - Przesunięcie 1.Samodzielnego Morskiego Batalionu 

Zapasowego z Lublina do Warszawy.

20.02.1945 *• - Przybycie 1.Samodzielnego Morskiego Batalionu 

Zapasowego do Włocławka.

25.02.1945 r. - Udział wydzielonej ze składu batalionu kompanii 

pod dowództwem kpt.mar. Władysława Trzcińskiego 

w defiladzie wojskowej w wyzwolonej Warszawie.

31.03.1945 r. - Rozkaz Naczelnego Dowódoy WP o przeniesieniu 

batalionu do wyzwolonego Gdańska, wydzieleniu jed 

nej kompanii do Gdyni i przejęciu oohrony portów 

miast oraz zabezpieczeniu w nich porządku i spo

koju.

3.04.1945 r. - Przybycie 1.Samodzielnego Morskiego Batalionu 

Zapasowego do Gdańska i Oddziału Detaszowanego 

do Gdyni.

7»04.1945r. -Wizyta Prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesłe 

wa Bieruta w 1.Samodzielnym Morskim Batalionie 

Zapasowym na terenie stoczni w Gdańsku.

0.04*1945 r. - Podniesienie bandery wojennej na "Korsarzu" 

/dawny "Pilot V"/, pierwszej jednostce pływającej 
ludowej Marynarki Wojennej.
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19.04.1945 r. - Objęcie przez 1.Samodzielny Morski Batalion Zapasowy 

ochrony Stoczni Gdańskiej, fabryki wagonów i wyspy 

Ho lin.

1.05.1945 r. - Powstanie zalążka Zarządu Polityczno-Wychowawozego 

Marynarki Wojennej w postaci kilkuosobowej grupy 

operacyjnej Głównego Zarządu Polityozno-Wyohowawozego 

WP.

9.05.1945 r. - Wydanie pierwszego numeru gazety marynarskiej "Nasze 

Morze", organu prasowego Zarządu Polityozno-Wyoho- 

wawozego Marynarki Wojennej.

czerwiec 1945r. Przyjazd do Warszawy Radzieckiej Misji Morskiej 

z kmdr.dypl. Janem Szylingowskim na ozele, w oelu 

udzielenia pomocy w opracowaniu założeń organizacyj

nych mającej powstać Marynarki Wojennej.

7.07.1945 r. - Rozkaz organizacyjny Naczelnego Dowódcy WP nr 163/ 

Org. o powołaniu do życia Dowództwa Marynarki Wojen

nej, Sztabu Głównego, Zarządu Polityczno-Wyohowaw- 

ozego, Głównego Portu Marynarki Wojennej, Oddziału 

Inżynieryjnego, redakcji czasopisma marynarskiego, 

Domu Marynarza, Składu Głównego Portu, warsztatów 

remontowych środków pływających, warsztatów remonto

wych samochodów oraz o podporządkowaniu 1.Samodziel

nego Morskiego Batalionu Zapasowego dowódcy Marynarki 

Wojennej.

7«07.1945 r. - Objęcie stanowiska szefa Sztabu Głównego i obowiąz

ków dowódcy Marynarki Wojennej przez dotychczasowego 

szefa Radzieckiej Misji Morskiej w Polsoe kmdr.dypl. 

Jana Szylingowskiego.
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23.07.1945 r. - Objęcie stanowiska zastępcy dowódcy Marynarki 

Wojennej do spraw polltyozno-wyohowawczyoh przez 

ppłk. Józefa Urbanowicza.

26.07.1945 r. - Utworzenie Biura Hydrograficznego Marynarki 

'Wojennej w Gdyni.

21.08.1945 r. - Powołanie na stanowisko dowódcy Marynarki 'Wojenne 

kontradmirała Jana Abramowa, który funkcję tę pel 

nił od 24.08.1945 r. do 15.12.1945 r.

23*08.1945 r. - Wyjazd do Sztokholmu Misji Morskiej w składzie: 

kmdr J. Urbanowicz, kmdr J. Kłossowski, kmdr 

S. Czychaczew, kmdr por. A. Mohaczy i por. Wielo- 

wiejski, celem siinalizowania pertraktacji z wła

dzami szwedzkimi 0 rewindykację okrętów podwodnyc 

"Sęp", "Ryś" i "Żbik".

31.08.1945 r. - Przekształcenie 1.Samodzielnego Morskiego Batalii 

Zapasowego w Szkolny Pułk Morski.

1.09.1945 r. - Ukazanie się pierwszego numeru codziennego pisma 

Marynarki Wojennej "Gazety Morskiej", której 

pierwszym redaktorem był red. Bolesław Kuźmiński

6.09.1945 r. - Zorganizowanie w Gdyni Szpitala Marynarki Wojenn 

na bazie rozwiązującego się radzieckiego Szpitala
I

Ewakuacyjnego nr 2146, komendantem którego zosta 

ppłk lek. !•'. Derecki, a zastępcą d/s polityoznyo 

kp t.mar. ń.Ma1in ow s ki.

20.09.1945 r. - utworzenie Szkoły Specjalistów Morskich na bazie 

kompanii technicznej stacjonującej na Oksywiu or 

I i 11 batalionu Rekruckiego, rozlokowanych w Nc 

Porcie i na Oksywiu.
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24.10.1945 r. - Powrót ze Szwecji internowanych tam w czasie 

drugiej wojny światowej okrętów podwodnych "Sęp", 

"Ryś", "Żbik", statku szkolnego "Dar Pomorza" oraz 

kutra motorowego "Batory".

7*11.1945 r. - Przekazanie "Daru Pomorza" Państwowej Szkole 

Morskiej w Gdyni.

30.11.1945 r. - Utworzenie dywizjonu okrętów podwodnych w składzie: 

"Sęp", "Ryś" i "Żbik".

- 15.12.1945 r. - Objęcie stanowiska szefa Sztabu Głównego i obowiąz

ków dowódcy Marynarki Wojennej przez przybyłego z 

niewoli niemieckiej kmdr. Adama Mohuozego, który 

tę funkcję pełnił do 26.02.1947 r.

1.01.1946 r. - Wcielenie do służby w Marynarce Wojennej: holownika 

"Leoh", motorówek "Wanda" i "Jurata" oraz kutra 

motorowego "Oksywie".

18.01.1946 r. - Powołanie do życia Oficerskiej Szkoły Marynarki 

Wojennej kształcącej kadrę oficerską korpusu mors

kiego i technicznego.

23*01.1946 r. - Wyjazd do Trawemfinde 80-osobowej ekipy pod dowództwea 

kmdr.ppor. Kazimierza Miładowskiego celem przeję

cia z rąk niemieckich i sprowadzenia do kraju 

czterech polskich trałowców typu "Czajka".

1.02.1946 r. - Przemianowanie Szkolnego Pułku Marynarki Wojennej 

na Kadrę Marynarki Wojennej, której dowódcą został 

kmdr ppor. Franciszek Dąbrowski, zastępca dowódoy 

obrony Westerplatte w 1939 r.
luty 1946 r. - Wyjazd do ZSRR Misji Morskiej z kmdr.Włodzimierzem 

Steyerem na czele, w celu sfinalizowania pertrak

tacji z władzami radzieckimi w sprawie przekazania 
polskiej Marynarce Wojennej okrętów.
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6.02.1946 r. - Wyznaczenie radzleokich doradców przy Dowództwie 

Marynarki Wojennej, w,osobach: kmdr. dypl.J. 

Szylingowskiego, kmdr. S. Czyohaozewa i mjr. 

A. Podolskiego.

12.03*1946 r. - Powrót do kraju odnalezionych w brytyjskiej 

strefie okupacyjnej Niemiec oztereoh przedwojen

nych polskich trałowców:"Czajka", "Mewa", "Rybi- 

twa" i "Żuraw".

plecień 1946r.- Ukazanie się pierwszego numeru magazynu ilustro

wanego Marynarki Wojennej, "Marynarz Polski" 

pod red. kpt.mar. Mariana Brandysa.

5.04.1946 r. - Uroczyste przekazanie Marynarce Wojennej PRL 23 

okrętów Floty Bałtyckiej ZSRR, w składzie: 9 tra

łowców redowych typu "Albatros", 12 małych śoi- 

gaozy okrętów podwodnych i 2 kutrów torpedowych. 

Okręty otrzymały nazwy: "Bezwzględny", "Bystry", 

"Dziarski", "Dzielny", "Karny", "Niedościgły", 

"Nieuchwytny", "Odważny", "Śmiały", "Szybki", 

"Sprawny", "Błyskawiczny", "Albatros", "Czapla", 

"Jaskółka", ••Jastrząb", "Kania", "Kondor", Kormo

ran", "Kroguleo", "Orlik" oraz St-81 i St. 82.

28.04.1946 r. - Powołanie do żyda Szczecińskiego Obszaru Nad

morskiego^ -dowódcą któfrego został kmdr Włodzimiera 

Steyer.

1.05.1946 r. - Przystąpienie brygad agitaoyjno-propagandowyoh 

Marynarki Wojennej do udziału”kampanii przygoto

wawczej do referendum ludowego na terenie woje

wództwa gdańskiego i szczecińskiego.
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wodnictwem kmdr.por. Stefana de Waldena w celu

10.09.1946 r. - Wcielenie w skład Marynarki Wojennej Jednostki 

saperów, odznaczonej Orderem Yirtuti Militari V 
klasy.

26.09.1946 r. - Wcielenie w skład Marynarki Wojennej jednostki 

łączności zorganizowanej na bazie 1.Samodzielnego 
Pułku Łączności w Zgierzu.

30.09.1946 r. -Wcielenie w skład Marynarki Wojennej 3l'.Dvwisjonu 

Artylerii Nadbrzeżnej, sformowanego przy 76.Manewro
wym Pułku Artylerii w Toruniu.

20.11.1946 r. - Przekształcenie Warsztatów Remontowych Środków 

Pływających, wchodzących w skład Głównego Portu 

Marynarki Wojennej w Stocznię Portu Marynarki Wojen

nej, której kierownikiem został kmdr ppor. inż. 

Władysław Tarnawski.
5.12.1946 r. - Przystąpienie 45 grup propagandowo-ochronnych z 

Marynarki Wojennej do udziału w kampanii wyborczej 

do pierwszego Sejmu Polski Ludowej na terenie woje

wództw gdańskiego i szczecińskiego.
14.12.1946 r. - Radiostacja przy Dowództwie Marynarki Wojennej roz

poczęła nadawanie codziennych komunikatów meteoro

logicznych w języku polskim, rosyjskim i angielskim.
styczeń 1947r,• - Ukazanie się pierwszego numeru kwartalnika Mary

narki Wojennej "Przegląd Morski", pod redakcją 

kmdr.por. Stanisława Mieszkowskiego.
14.02.1947 r. - Powołanie na stanowisko dowódcy Marynarki Wojennej 

kontradmirała Włodzimierza Steyera, który tę funkcję 

pełnił od dnia 25.02.1947 r. do 7.07.1950 r.
9*03.1947 r. “ Wyjazd do Londynu Misji Marynarki Wojennej pod prze-
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Szkoły Marynarki Wojennej

sprowadzenia do kraju okrętów polskich znajdujących 

się w Anglii.
4.07.>1947 r.- Powrót 0RP "Błyskawica” z Anglii do kraju pod 

dowództwem kmdr.ppor. Bolesława Romanowskiego.
21.02.>1948r. - Inspekcja Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej i 

jednostek morskich stacjonujących na Wybrzeżu 

Gdańskim przez Marszałka Polski Michała Rolę - 

Żymierskiego.
28.02.>1948 r.- Powołanie do życia eskadry lotnictwa Marynarki 

Wojennej, składającej się z 4 kluczy bojowych.
19.04.>1948 r»- Wcielenie do marynarki trzeoh trałowców bazowyoh 

z demobilu amerykańskiego ”Delfina", "Morsa” i 

"Foki".
4.05.>1948 r.- Sformowanie kompanii ochrony lotnisk Marynarki 

Wojennej, której dowódcą został por.mar. Bolesław 

Hetak.
•1.07.'1948 r.- Powrót okrętu szkolnego "Iskra" z Anglii do kraju 

pod dowództwem kpi;.mar. Juliana Czerwińskiego.
26.07.>1948 r.- Wcielenie okrętu szkolnego "Iskra" w skład ludowej 

Marynarki Wojennej.
2.10.>1948 r.- Powołanie w jednostkach i na okrętach wojennych 

kół Związku Młodzieży Polskiej.
18.10.>1948 r.- Wcielenie w skład Marynarki Wojennej eskadry lot

niczej, sformowanej przez Dowództwo Wojsk Lot

niczych.

25.09.•1948r. - Pierwsza po wojnie promocja absolwentów Ofloerskiej
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31.10.1949 r. -

18.04.1950 r. -

24.04.1950 r. -

26.06.1950 r. -

29.06.1950 r. -

8.07.-10.09. - 
1950 r.

7.09.1950r.

grudzień 1950r.

połowa lipoa
1951 r.

17.07.1951 r.

13-20.10.1951r.

1.09.19511.

Sformowanie Dowództwa Floty.

■ Pierwszy zlot agitatorów z jednostek i okrętów 

Marynarki Wojennej.

■ Wprowadzenie odznaki "Wzorowy Żołnierz".

■Wydanie pierwszego numeru gazety Marynarki Wojennej 

"Na Straży Wybrzeża" pod redakcją kpt.mar. St. 

Wolińskiego.

■ Otwarcie Domu Oficera Marynarki Wojennej w Gdyni 

przez zastępcę dowódcy Marynarki Wojennej do spraw 

politycznych, komandora Józefa Urbanowicza.

■ Kmdr Jan Szylingowski pełnił czasowo obowiązki 

dowódcy Marynarki Wojennej.

• Powołanie na stanowisko dowódcy Marynarki Wojennej 

kontradmirała Wiktora Czerokowa, który tę funkcję 

pełnił od 11.09.1950 r. do 31.03.1953 r.

- Przejęcie od marynarki handlowej statku "Opole" 

i przekształcenie go na okręt szkolny, który po

czątkowo nosił nazwę "Zetempowieo", zmienioną w 

roku 1957 na "Gryf".

- Przyholowanie z Anglii /Harwioh/ do kraju niszczy

ciela "Burza".

- Wprowadzenie odznaki "Wzorowy Marynarz".

- Okręty podwodne "Sęp" i "Ryś" złożyły po raz 

pierwszy w historii ludowej Marynarki Wojennej 

wizytę w Rydze.

- Nadanie po raz pierwszy miana "Przodującego Okrętu 

. Marynarki Wojennej" niszczycielowi "Błyskawica", 

dowodzonemu przez kmdr.por. Zdzisława Studzińs

kiego.
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15.12.1951 r. - Wyznaczenie kmdr. Samuela Malko na stanowisko 

p.o. zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej do spraw 

politycznych.

październik 
1952 r.

- Przyholowanie z Anglii do Gdyni okrętu podwod

nego "Wilk*'.

październik 
1952r.

- Otwarcie Wieczorowego Uniwersytetu’Marksizmu- 

Leninizmu w Domu Oficera w Gdyni.

1.04.1953 r. - Powołanie na stanowisko dowódcy Marynarki Wojen

nej kontradmirała Aleksandra Winogradowa, który 

tę funkcję pełnił od 1.04.1953 r. do 2.03*1955 r.

28.06.1953 r. - Uroczyste otwarcie Muzeum Marynarki Wojennej 

w Gdyni.

15.10.1953 r. - Eskadra radzieckich okrętów wojennych,w składzie 

krążownik "Czkałów" i 4 niszczyciele, pod dowódz

twem kontradmirała Gieorgija Slemionowicza Aba- 

szwili przybyła z wizytą do Gdyni.

30.10.1954 r. - Wcielenie do służby w Marynaroe Wojennej okrętu 

hydrograficznego "Bałtyk”.

15.11.1954 r. - Zorganizowanie Ośrodka Szkolenia Specjalistów 

Morskich.

3.03.1955 r. - Powołanie na stanowisko dowódoy Marynarki Wojennej 

kmdr. Zdzisława Studzińskiego.

3.04.1955 r. - Wcielenie przebudowanej "Burzy" w skład zespołu 

niszczycieli jako okrętu obrony przeciwlotniczej.

11.06.1955 r. - Powołanie Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, któ

rej w rok później nadano imię Bohaterów Wester

platte.

1-4.07.1955r. - Angielski krążownik HMS "Glasgow" przebywał w 

Gdyni z kurtuazyjną wizytą.
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24.07.1955 r. - Grupa okrętów Polskiej Marynarki Wojennej w skła

dzie: "Błyskawica", "Burza" oraz jeden dozorowiec, 

udała się z wizytą do Bałtyjska.
lipiec 1955 r. — Wyznaczenie kmdr. Alojzego Napierają na stanowisko 

zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej do spraw poll-> 

tycznych.

8-11.09.1955r. - Niszczyciele "Błyskawica" i "Burza" pod dowództwem 

kmdr.por. Ludwika Janczyszyna przebywały z rewi

zytą w Wielkiej Brytanii.

28-29.07.1956r. -Niszczyciele "Błyskawica" i "Burza" przebywały w 

Bałtyjsku, z okazji uroczystości święta radziec

kiej Marynarki Wojennej.

11.10.1956 r.- Kontradmirał Zdzisław Studziński udał się na 
8.09.1958r.

Wyższy Akademicki Kurs do ZSRR 1 przekazał cza

sowo obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej kontr

admirałowi Janowi Wiśniewskiemu.

22.11.1956 r. - Uroczyste wcielenie w skład Marynarki Wojennej 

pierwszego trałowca wybudowanego przez stocznię 

polską w oparciu o plany radzieckie.

3.02.1957 r. - Wydanie pierwszego numeru tygodnika Marynarki 

Wojennej "Bandera", pod redakcją kmdr. ppor. 

Stanisława Szmonia.

23*02.1957r. - Przekazanie społeczeństwu przez Marynarkę Wojenną 

budynków koszarowych w Gdyni - Redłowle, w których 

znalazł pomieszczenia szpital miejski.

24.02.1957 r. - Podniesienie bandery na okręcie kablowym "Kablb- 

wieo".
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1.04.1957 r. - Powstanie Zespołu Estradowego Marynarki Wojennej.

5.06.1957 r. - Obrady konferencji sprawozdawozo-wyborozej PZI® 

Marynarki Wojennej, na której wybrano Komitet; 

I sekretarzem został kmdr por. Stanisław Filipiak.

29.06.1957 r. - Okręty radzieckie z krążownikiem "Źdanow" na czele 

oraz jednostki Marynarki Wojennej NRD przybyły do 

Gdyni z wizytą z okazji Dnia Marynarki Wojennej.

5.07.1957 r. - Niszczyciel "Błyskawica" oraz dwa duże śoigaoze 

"Zwrotny" 1 "Nieugięty" pod dowództwem kmdr- por. 

Ludwika Zaborskiego udały się do Sztokholmu na 

zaproszenie szwedzkiej Marynarki Wojennej.

9-13.11.1957r.- Eskadra brytyjskich okrętów wojennych składająca 

się z fregat: "Yigllant", "Roebuck" i "Venus* 

przybyła do Gdyni z wizytą kurtuazyjną.

15.12.1957 r. - Podniesienie bandery i wcielenie w skład Marynarki 

Wojennej przekazanych przez ZSRR okrętów - niszczy 

olela "Grom" 1 4 śoigaozy "Groźny", "Zwinny", 

"Zręczny" i "Wytrwały".

10-24.06.1958r.-Eskadra szwedzkich okrętów wojennych w składzie: 

stawiasz min "Alrsnabben", baza okrętów podwodnych 

•Patrioia", fregaty "Magne* i "Modę", okręty pod

wodne: "Dykaren" 1 "Svardfisken" oraz cztery kutry 

trałowe przebywały w Gdyni z wizytą.

29.06.1958 r. - Podniesienie bandery i wcielenie w skład Marynarki 

Wojennej, niszczyciela "Wioher" przekazanego przez 

ZSRR.

lipieo 1958 r.- Przekazanie Żegludze Morskiej dwóch trałowców 

radowych "Czapli" i"Kondora".
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1«07.1958 r. - Niszczyciel francuski "Guepratte" przybył do 

Gdyni z wizytą kurtuazyjną.

30.10.1958 r. - Ustanowienie odznaki "Wzorowy Marynarz" I i II 

stopnia dla marynarzy i podoficerów zasadniczej 

służby wojskowej, osiągających, bardzo dobre wyniki 

z wyszkolenia bojowego i politycznego.

7.07.1958 r. - Przekazanie Lidze Przyjaciół Żołnierza trzech 

trałowców typu "Albatros": "Kani", "Kormorana" 

i "Orlika".

30.07.1958 r. — Utworzenie Kół Młodzieży Wojskowej na okrętach 

i w jednostkach Marynarki Wojennej.

20.07.1959r. - Obrady Konferencji Partyjnej Marynarki Wojennej, 

na której wybrano delegatów na III Zjazd PZPR: 

kontradmirała Z. Studzińskiego, kontradmirała 

J. Wiśniewskiego, kmdr. H. Tauzowskiego i kpt.mar. 

J.Miesimy.

26.04.1959 r. — Podniesienie bandery na trałowcu bazowym "Foka".

21-25.05.1959r.-Okręty duńskiej marynarki wojennej w składzie: 

baza okrętów podwodnych "Aegir", patrolowce "Wille- 

moes" i "Huitfeld" przybyły do Gdyni z wizytą 

kurtuazyjną.

22-26.05.1959 r.- Polskie okręty wojenne: "Grom" oraz trałowce 

bazowe "Żubr" i "Łoś" pod dowództwem kmdr. Zygmunta 

Rudomino, przebywały z oficjalną wizytą w Kopen

hadze.

6-10.07.1959r.- Niszczyciele "Grom" i "Wicher" przebywały z rewizy

tą we francuskim poroie Brest, pod dowództwem kmdr. 

Ludwika Janozyszyna.
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1.10.1959 r. - Przystąpienie do wymiany legitymacji PZPR w 

organizacjach partyjnych Marynarki Wojennej.

9-13.10.1959r.- Krążownik brytyjskiej marynarki wojennej HMS 

"Tlger" przebywał w Gdyni z wizytą kurtuazyjną.

6.11.1959 r. - Podniesienie bandery wojennej na trałowcu bazowym 

"Żbik” w poroie wojennym na Oksywiu.

21-22.04.1960r.-Obrady VI Konferencji Partyjnej Marynarki Wojennej, 

która dokonała wyboru nowego komitetu; I sekretarzem 

zastał kmdr Henryk Tauzowski.

22.05*1960 r. - Uroczyste wręczenie sztandaru jednostce łączności 

Marynarki Wojennej.

31.05.1960 r. - Oficjalne przemianowanie "Burzy" na okręt-muzeum.

połowa 1960 r.- Wprowadzenie w Marynarce Wojennej nowej formy współ

zawodnictwa o miano Drużyny Służby Socjalistycznej 

/DSS/.

10.07.1960 r. - Mianowanie kontradmirała Zdzisława Studzińskiego 

do stopnia wiceadmirała i kmdr. Ludwika Janozyszyna 

do stopnia kontradmirała.

9-13*09.1960r.- Niszczyciel "Wioher" oraz 2 trałowce bazowe pod 

dowództwem kmdr.por. Stanisława Mielczarka prze

bywały z rewizytą w Portsmouth.

25-29.09.1960r.-Niszczyciel "Wicher", trałowiec 1 dwa okręty pod

wodne pod dowództwem kmdr. Henryka Pietraszkiewicza 

przebywały z wizytą w Rost00ku.

5-9.11.1960 r.- Niszczyciel "Wioher" oraz dwa trałowce basowe 

"Tur" 1 "Foka" przebywały ł wizytą przyjaźni w 

Leningradzie.
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17.01.1961 r, - iarządsenie .Ministra Obrony Narodowej o wprowadze

niu w Marynarce Wojennej "Zasad działania KMN", 

precyzujących rolę i działalność Kół Młodzieży 

Wojskowej.
16-19.Cb.l9e>ir,_ckrąty szwedzkiej marynarki wojennej w składzie: 

niszczyciel "Oland", fregaty "Magna" i "Wodę" 

oraz cztery etawlaoze min przebywały w Gdyni s 

wizytą kurtuazyjną.
25.06.1961 _ okręty ZSRR i NRB przybyły z wizytą do Gdyni

na obchody XV-leola ludowej Marynarki Wojennej.

3-6.07.1961 r.- Okręty angielskiej marynarki wojennej HNS "Puma" 

i HLSS "Blaokwood" przebywały w Gdyni z wizytą 

kurtuazyjną.

9.07.1961 r. - Okręty francuskiej marynarki wojennej w składzie 

trzech niszczycieli "Chateaurenault", "Casablanca" 

i "Bu Chayla" przybyły do Gdyni z wizytą.
20-24.07.1961r.-Okręty NRB w składzie: dozorowiec "Friedrich 

Engels" i trzy trałowce przybyły do Gdyni ż pierw

szą oficjalną wizytą.

25-29.09.196lr.-Eskadra okrętów polskich w składzie: niszczyciel 

"Błyskawica" oraz dwa okręty podwodne przebywała 

z wizytą w Helsinkach.

luty 1962 r. - wa okręcie podwodnym ORP "Kujawiak" powstał 

pierwszy w Marynarce '.Yojennej odrębny dział 

służby socjalistycznej.

3-4.04.1962r. - Obradowała VII Konferencja Partyjna Marynarki 

Wojennej, na której wybrano nowy Komitet; I sekre

tarzem został ponownie kmdr TI.Tauzowski.
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3-6.07.1962 r. .

4-5.07.1962 r.-

6-9.09.1962 r.-

11-15.09.1962r.-

29.11.1962 r. -

30.12.1962 r. -

18.01.1963 r. -

27.01.1963 r. -
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Zespół okrętów Marynarki Wojennej PRL w składzie: 

niszczyciel "Błyskawica”, okręt podwodny "Sęp" 

i trałowiec "Żbik" pod dowództwem kmdr. Henryka 

Pietraszkiewicza przebywał z wizytą kurtuazyjną 

w Londynie.

Delegacja Głównego Zarządu Politycznego Węgiers

kiej Armii Ludowej na czele z szefem, gen.bryg. 

Janosem Borbandim, przybyła z wizytą do Marynarki 

'Wojennej.

Okręty Polskiej Marynarki Wojennej w składzie 

ORP "Błyskawica" oraz trałowoe "Delfin" 1 "Dzik" 

przebywały z rewizytą w Sztokholmie pod dowództwem 

kmdr.por. Tadeusza Mandata.

Szkolna fregata marynarki fińskiej "Mattl Kurki" 

przebywała z rewizytą w Gdyni.

W Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Bohaterów 

Westerplatte postanowiono kultywować tradycje Dnia 

Podchorążego w rooznioę wybuohu powstania listo

padowego.

Uroczyste podniesienie polskiej bandery wojennej 

na nowym okręcie podwodnym ORP "Orzeł", przekaza

nym przez ZSRR.

Uratowanie przez załogę DS-361, pod dowództwem 

por.mar. Mieczysława Łęckiego 9 rozbitków ze 

szwedzkiego statku "VestenhavnJ który zatonął 

ną Zatoce Gdańskiej.

Podniesienie bandery na kutrze nurkowym R-34, 

zbudowanym w stoczni polskiej.



256

3.02*1963 r. - Oddanie do użytku Garnizonowego Klubu Oficers

kiego i Garnizonowego Klubu Marynarskiego na 

Helu.

6-7.03*1963r. - Zlot Przodowników Wyszkolenia w Garnizonowym 

Klubie Oficerskim na Oksywiu.

31.05*1963 r. - Przekształcenie Szkoły Specjalistów Marynarki 

Wojennej w Centrum Szkolenia Specjalistów Mary

narki Wojennej.

13-l7.06.1963r.- Szwedzka eskadra szkolna w składzie; stawiacz 

min ”Alvsnabben”, niszczyciel "Halsingland" 

fregata ”Magne" oraz cztery kutry trałowe prze

bywały w Gdyni z kurtuazyjną wizytą.

16-19*06.1963r.- Zarząd Polityczny Marynarki Wojennej zorganizo

wał wspólnie z Akademią Sztabu Generalnego im. 

Karola Świerczewskiego podróż historyczną szla

kiem 1.Armii Wojska Polskiego.

9-10.07.1963r. - Wizytacja okrętów 1 obiektów stałych Marynarki 

Wojennej przez Sejmową Komisję Obrony Narodowej 

pod przewodnictwem Edwarda Gierka.

24.08.1963 r. - Wcielenie do służby w Marynarce Wojennej PRL i 

podniesienie bandery na trałowcu bazowym.

16-20.09.1963r.- Fregata angielska HMS "Rothesay" przebywała z 

wizytą kurtuazyjną w Gdyni.

16-20.09.1963r.- Zespół okrętów w składzie "Błyskawica”, ”Sęp” 

i ”0rzeł" pod dowództwem kmdr.Henryka Pietrasz

kiewicza przebywał z wizytą w Kopenhadze.
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26-27.10.1963 r. - W Dowództwie Marynarki Wojennej odbyła się

konferencja wojskowo-hlstoryozna, poświęcona

20-leoiu ludowego Wojska Polskiego.

27.10.1963 r. - Przekazanie Miejskiej Radzie Naródowej w Gdyni 

szkoły - pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego, 

ufundowanej dla miasta przez Marynarkę Wojenną, 

Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stall oraz 

społeczeństwo Wybrzeża Gdańskiego.

10.11.1963 r. - Wcielenie do służby w Marynarce Wojennej i pod

niesienie bandery na nowym trałowcu bazowym.

4.01.1964 r. - Podniesienie bandery na nowych okrętach zbudo

wanych w stoczniach polskich.

15.04.1964 r. - Wprowadzenie odznaki "Marynarz Okrętów Podwod

nych" I, II 1 III klasy nadawanej oficerom, 

chorążym i podoficerom zawodowym za długoletnią 

i nienaganną służbę na okrętach podwodnych.

3.06.1964 r. - Obrady konferencji partyjnej Marynarki Wojennej, 

na której dokonano wyboru delegatów na IV Zjazd 

PZPR w oŁobach wiceadmirała Z. Studzińskiego, 

kontradmirałów G.Grzeni-Romanowskiego i Józefa 

Sobiesiaki oraz kmdr. Czesława Witczaka.

'1-8.06.1964-. - Eskadra duńska w składzie: fregata "Esbjrrn Sna- 

re" i doz rów lec VWillemoes" przybyły do Gdyni 

z wizytą kurtuazyjną.

27.06.1964 r. - Oddanie do użytku otwartego basenu pływackiego 

na Oksywiu, zbudowanego w czynie społecznym.

10.07.1964 r. - Na okręt-muzeum "Burza" przybył milionowy zwie

dzający.
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6-10*08.1964 - Niszczyciel "Błyskawica" pod dowództwem kmdr.por.

dypl. Mieczysława Lechowskiego złożył wizytę

kurtuazyjną w Chatham.

20-24.08.1964 r.- Zespół polskich okrętów w składzie: niszczyciel 

"Błyskawica" oraz okręty podwodne "Sęp" i "Orzeł" 

pod dowództwem komandora Henryka Pietraszkiewicza 

złożył wizytę w szwedzkim poroie Gbteborg.

24.10.1964 r. - Wcielenie do służby i podniesienie bandery na 

ORP "Sokół".

5-10.11.1964r«> - Zespół okrętów Polskiej Marynarki Wojennej w 

składzie: ORP "Błyskawica", dwa okręty podwodne 

i dwa trałowce bazowe udał się pod dowództwem 

wiceadmirała Zdzisława Studzińskiego z wizytą 

przyjaźni do Leningradu.

18.12.1964 r. - Zlot przodujących kierowników grup szkolenia 

politycznego w Gdyni.

14.01.1965 r. - Obrady VIII Konferencji Partyjnej Marynarki 

Wojennej, na której wybrano nowy Komitet; I se

kretarzem został kmdr por. mgr Stanisław 

Stopozyk.

3-7.05*1965 r.> - Niszczyciele "Błyskawica" i "Grom" pod dowódz

twem kontradmirała Zygmunta Rudomino przebywały 

z kurtuazyjną wizytą w Narwiku, zaproszone przez

\ norweską marynarkę wojenną dla uczczenia 25

rocznicy walk w obronie Norwegii. \

10.06.1965 r. - Podniesienie bandery na okręcie podwodnym.

25*06.1965 r. - Zespół okrętów wojennych Niemieckiej Republiki 

Demokratycznej przybył z wizytą do Gdyni.
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25.06.1965 r. -Krążownik "Kirów", niszczyciel "Sokruszitlelnyj" 

i dwa okręty podwodne ZSRR oraz dwa dozorowce i 

dwa trałowce Ludowej Marynarki NRD przybyły do 

Gdyni z wizytą na obchody 20-leola Marynarki 

Wojennej PRL.

3-7.07.1965r. - ORP "Wioher" oraz dwa trałowce bazowe pod do

wództwem kmdr.por. Tadeusza Mandata przebywały 

z wizytą w Helsinkach.

15.10.1965 r. ' - Promocja pierwszych absolwentów Podoficerskiej 

Szkoły Zawodowej w CSSMN im. Franciszka aubrzyo- 

kiego.

14-18.10.1965r.- Fregata norweskiej marynarki wojennej "Haugesund' 

przebywała w Gdyni z oficjalną wizytą.

15.11.1965 r. - Spotkanie kierownictwa Zarządu Politycznego 

Marynarki Wojennej z gdańskimi wojewódzkimi wła

dzami Związku Nauczycielstwa Polskiego, poświęco

ne omówieniu dorobku współpracy i ułożeniu planu 

przedsięwzięć na przyszłość.

28.12.1965 r. - Wyznaczenie kmdr. mgr. Mieczysława Grudnia na 

stanowisko zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej 

do spraw politycznych.

6.03.1966 r. - Nadanie na falach rozgłośni Wybrzeża pierwszej 

audyoji - magazynu o Marynarce Wojennej pod 

nazwą "Bałtycka Wachta".

20-24.05.1966 r.-Zespół okrętów w składzie: ORP "Błyskawica", trg 

łowoe "Albatros" i "Kormoran" pod dowództwem kmd 

por. Tadeusza Mandata przebywał z wizytą w Koper 

hadze.
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17-22.06.i966r. - Zespół okrętów szwedzkich: niszczyciele "Halland" 

i "GSstrikland" oraz 4 kutry torpedowe "Arago", 

"Astria", "Plejad" i "Pollus" gościły z kurtu

azyjną wizytą w Gdyni.

10.07.1966 r. - Powołanie w Marynarce Wojennej Zespołu Młodzie

żowego do koordynacji praoy młodzieżowej w jed

nostkach, na ozele którego stanął kmdr mgr 

Władysław Szczerkowski.

10-14.07.1966r. - Okręt Marynarki Wojennej Finlandii, szkolna 

fregata "Matti Kurki", przebywał z kurtuazyjną 

wizytą w Gdyni.

20-27.07.1966r. - Jednostki polskiej Marynarki Wojennej wzięły 

udział w ćwiczeniach Sił Zbrojnych państw - 

członków Układu Warszawskiego na Morzu Bałtyckim.

21.08. - 30.09. - Na ORP "Gryf" odbył się rejs przyjaźni przed- 
1966 r.

stawioieli Marynarki Wojennej, Floty Bałtyckiej 

i Ludowej Marynarki NRD poświęcony zapoznaniu 

się z głównymi kierunkami pracy partyjno-poli

tycznej trzech.sojuszniczych flot.

18-22.08.1966r. — Eskadra szkolnych okrętów duńskiej marynarki 

wojennej, w skład której wchodziły: okręt fla

gowy "Aegir", dwa patrolowce "Nymfen" i "Ran" 

oraz dwie jednostki żaglowe: "Thyra" i "Svanen", 

gościły z kurtuazyjną wizytą w Gdyni.

13-l5»09.1966r. - Okręty brytyjskie: niszczyciel rakietowy HMS 

"Devonshire« i zbiornikowiec HMS "Oleander" 

złożyły pod dowództwem admirała Johna Frewen 

kurtuazyjną wizytę Polskiej Marynarce Wojennej.
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21.09.1966 r. _ Garnizonowym Klubie Oficerskim na Helu odbył 

się Sejmik Kulturalny poświęcony omówieniu dorobku 

Jednostek wojskowych, stacjonujących w rejonie 

nadmorskim w dziedzinie upowszechniania oświaty i 

kultury.

25.01.1967 r. - Obrady IX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR 

Marynarki Wojennej, na której wybrano nowy Komitet 

Partyjny; I sekretarzem został pono?mie kmdr 

mgr Stanisław Stopczyk.

5-8.05.1967 r._ Krążownik Marynarki Wojennej Holandii "De Zeven 

Provincien" przeby *ł w Gdyni z kurtuazyjną w■zytą.

22-26.06.1J67r.-Okręt Floty Bałtyckiej ZSRR "ObrazoowyJ" przeby

wał w Gdyni z wizytą przyjaźni.

28.07.-1.08. - Niszczyciel "Wicher" i dwa trałowce pod dowództwem 
1967 r.

kontradmirała Zygmunta Rudomino złożyły wizytę 

brytyjskiej Royal Navy w Edynburgu.

15.09.1967 r. - Przystąpienie do akcji wymiany legitymacji człon

kowskich i kandydackich PZPR w organizacjach par

tyjnych Marynarki Wojennej.

21-25.09.1967r.-Niszczyciel "Wicher" oraz okręty podwodne "Sęp" 

i "Sokół" przebywały w Sztokholmie, rewizytując 

szwedzką marynarkę wojenną. Zespołem dowodził 

kmdr Henryk Pietraszkiewicz.

28.01.1968 r. - Uroczyste podniesienie bandery na nowo wcielonych 

do służby w Marynarce Wojennej okrętach "Lenino" 

i "Studzianki" w Świnoujściu.
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10-11.06.1968 r.- Konferencja naukowa w Dowództwie Marynarki

marzec 1968 r. - Otwarcie gabinetu historii w Garnizonowym Klubie 

Oficerskim w Helu, w którym znajdują się materia^ 

ły dotyczące dziejów walk z najeźdźcą hitlerows

kim na Półwyspie Helskim, jak też ekspozycja 

obrazująca szkolenie stacjonujących tam jed

nostek.
8.05.1968 r. - Niszczyciel "Wicher”, dwa okręty podwodne i 

dwa trałowoe odwiedziły Rostook.
27-31.05.1968 r. — Niszczyciel "Wicher" oraz dwa okręty podwodne 

pod dowództwem kmdr. dypl. Mariana Załogi rewi

zytowały w Rotterdamie Marynarkę Wojenną Holan

dii.
6-8.06.1968 r. - Zespół polskich okrętów podwodnych, po odbyciu 

dalekomorskiego rejsu, gościł w porcie Murmańsk.

Wojennej, poświęcona problematyce historycznej, 

ekonomicznej, prawnej i pedagogicznej w związku 

z 25-leoiem ludowego Wojska Polskiego.
15.06.1968 r. - Otwarcie sali historii jednostek garnizonu 

oksywskiego przez kontradmirała Mieczysława 

Grudnia.

25-26.06.1968r. - Spotkanie Dowództwa Marynarki Wojennej z 50-oso- 

bową grupą oficerów, chorążych, podoficerów i 

marynarzy - bohaterów pracy i służby czasu po

koju.

24.07.1968 r. - Wyznaczenie kmdr.mgr. Władysława Szczepkowskiego 

na stanowisko zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej 

do spraw politycznych.
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— Niszczyciel "Wicher’' oraz dwa trałowce bazowe 

pod dowództwem kmdr. Henryka Pietraszkiewicza 

gościły z wizytą kurtuazyjną w Helsinkach.

- Konferencja naukowa na temat Marynarki Wojen

nej w 25-leciu ludowego Wojska Polskiego. 

Konferencja Partyjna Marynarki Wojennej, na 

której wybrano delegatów na V Zjazd PZPR: wice

admirała Zdzisława Studzińskiego, kmdr. Władysła 

wa Szczerkowskiego, kmdr.ppor. Ryszarda San- 

deokiego, kpt. mar. Jerzego Fiutaka.

- Obradowała X Konferencja Partyjna Marynarki 

Wojennej, na której wybrano nowy Komitet: 

I sekretarzem został kmdr Stanisław Czajkowski.

- Powitanie na pokładzie okrętu-muzeum "Burza" 

2-milionowego zwiedzającego.

- "Falken" i "Gladen" - żaglowce szwedzkiej mary

narki wojennej przebywały z wizytą w Gdyni, a 

ich załogi składające się między innymi z 

aspirantów i kadetów Szkoły Oficerskiej w 

Karlskronie, były gośćmi Wyższej Szkoły Mary

narki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

- Zaokrętowanie na ORP "Gryf" kilkuset nauczy- „ 

cieli w oelu odbycia rejsu po Bałtyku, podozaa 

którego uczestnicy zaznajomili się z proble

matyką Marynarki Wojennej PRL.

- Przyznanie przez Radę Państwa Garnizonowi Mary

narki Wojennej na Helu Srebrnego Krzyża Orderu

"Yirtuti Militari" w 30 rocznicę walk z hitlerows 

kim najeźdźcą.
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19.11.1969 r. - Spotkanie w Garnizonowym Klubie Oficerskim na 

Oksywiu Dowództwa Marynarki Wojennej z oficerami, 

chorążymi i podoficerami, pełniącymi od 25 lat 

służbę w Siłach Zbrojnych IRL.

styozeń 1970 r. - Ogłoszono, że na Społeczny Fundusz Budowy Szkół 

1 Internatów zebrano w Marynaroe Wojennej od po

czątku tej akcji łącznie około 10 min zł. Wartość 

pracy społecznej na rzecz budowy szkół i interna

tów oszacowana została na ponad 2 min zł.

8.01.1970 r. -Wcielenie do służby pod biał o-o zerw oną banderą 

dwóch nowych okrętów.

22.02.1970 r. - Przyznanie złotej odznaki TPPR garnizonowi hels

kiemu z okazji obchodów święta Armii i Marynarki 

Wojennej ZSRR.

23.02 - 1.03. - Delegacja Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej prze- 
1970 r.

bywała z wizytą w Oficerskiej Szkole Ludowej Mary 

narki Wojennej NRD w Stralsundzie.

17.03.1970 r. - Spotkanie Dowództwa Marynarki Wojennej z oficera

mi, ohorążymi, podoficerami i marynarzami boha

terami ozasu pokoju.

27-28.04.1970r.- Sesja wojskowo-historyozna, zorganizowana z oka

zji 25-leoia Marynarki Wojennej, na którą zapro

szeni zostali m.in. weterani II wojny światowej 

i przedstawiciele kół naukowych wybrzeża.

4.05*1970 r. - Nadanie Szkole Podstawowej nr 11 w Gdyni imienia 

"Bohaterów Załogi ORP "Orzeł" w 30 rocznicę ?•<- 

tonięcia tego okrętu.
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9.05*1970 r. - Dekoracja odznaczeniami państwowymi i wojskowy

mi oficerów, chorążych i podoficerów w 25 roczni

cę zwycięstwa nad faszyzmem hitlerowskim za 

udział w walkach z najeźdźcą oraz za osiągnięcia 

w służbie i szkoleniu czasu pokoju.

9*05*1970 r. - Otwarcie po rocznej przerwie Muzeum Marynarki 

Wojennej w nowej siedzibie /w dawnej sali kino

wej Okręgowego Klubu Oficerskiego/.

maj 1970 r. - Rejs "Gryfem" 500 nauczycieli z całego kraju 

na trasie Gdynia - Szczecin - Gdynia.

9—15*06.1970 r. - Spotkanie w Stralsundzie aktywu partyjno-poli

tycznego trzech zaprzyjaźnionych flot na Bał

tyku, ZSRR, NRD 1 PRL.

13*06*1970 r. - Nadanie Technikum Elektrycznemu w Wejherowie 

imienia "Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł".

25*06.1970 r. - Inauguracja obchodów jubileuszu 25 rocznicy 

powstania Marynarki Wojennej BRL. Do Gdyni przy

były z braterską wizytą okręty Floty Bałtyckiej 

ZSRR i Ludowej Marynarki NRD. W składzie zes

połu okrętów radzieckich znajdowały się: krą

żownik "Kirów", niszozyoiel "Nieustroszinjyj" 

oraz dozorowiec; na pokładzie krążownik*1 przybył 

I zastępca dowódoy radzieckiej Marynarki Wojennej 

admirał floty W. Kasatonow. W skład zespołu 

okrętów NRD wchodziły: dozorowiec: "Ernst 

Thfilman, trałowiec "Rostook" oraz dwa śoigaoze 

"Demnin" i "Ludwigalust"; na pokładzie dozorow

ca przybył dowódoa Ludowej Marynarki NRD, wice
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admirał W. Ehm. Głównym akoentem uroczystości była 

parada morska /w ruchu/ i lotnicza w dniu 28 czerw

ca na redzie Gdyni. Paradę odebrał z pokładu ORP 

"Grom" Minister Obrony Narodowej gen.broni W.Jaru

zelski, któremu towarzyszyli przedstawiciele Biura 

Politycznego ZC PZIR oraz goście zagraniczni: Minis

ter Obrony Narodowej Bułgarii gen.armii D.Dżurow 

i admirałowie radzieccy i NRD-owsoy, jak również 

grupa weteranów Marynarki Wojennej ZSRR, którzy 

pełnili służbę w Polskiej Marynarce Wojennej na cze

le z wiceadmirałem W. Czerokowem.

sierpień 197Qr.- Trałowanie bojowe w cieśninie Kadetrinne przez 

Jednostki Marynarki Wojennej w celu poszerzenia 

toru wodnego prowadzącego ze Świnoujścia w sti , 

Kanału Kilońskiego.

13-10.19' 0 r.- Mianowanie Dowódcy Marynarki Wojennej kontradmirała 

Ludwika Janczyszyna do stopnia wiceadmirała z okazji 

Dnia Wojska Polskiego.

październik - Udział wydzielonych jednostek Marynarki Wojennej PRL 
1970 r.

w manewrach Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu War

szawskiego pod kryptonimem "Braterstwo Broni".

29.10.1970 r.- Nadanie nowo otwartemu w Lublinie Technikum Łącznoś

ci nr 2 imienia "1.Samodzielnego Morskiego Batalionu 

Zapasowego" i odsłonięcie na terenie Szkoły Pomnika 

Batalionu Morskiego w obeonośoi delegacji Marynarki 

Wojennej, z kontradmirałem Władysławem Szczepkowskim 

na czele.

20.11.1970r. - Nadanie imienia kontradmirała Włodzimierza Steyera, 

dowódcy obrony Helu w 1939 roku, szozepowl harcerskie

mu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Sopoole.



267

20.11.1970 r. — Podsumowanie oałorooznego szkolenia stanu osobowe

go Marynarki Wojennej oraz wręczenie nagród przez 

wiceadmirała Ludwika Janozyszyna przedstawicielom 

przodujących jednostek oraz mistrzom w poszcze

gólnych specjalnościach.
27.11.1970 r. - Spotkanie w Dowództwie Marynarki Wojennej kierow

ników grup szkolenia politycznego na V Zlocie.

30.11 .1970 r. - Wybranie wiceadmirała Ludwika Janozyszyna na 

przewodniczącego morskiej Rady Przyjaciół ZHP.

pierwsza deka
da grudnia

- Zakończenie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 

organizacjach partyjnych Marynarki Wojennej i 

rozpoczęcie konferencji partyjnych.

Zestawiła: mgr Ewa Madey
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29. /J/: Muzeum Marynarki Wojennej apeluje o dokumenty i książ* 

ki, "Dziennik Bałtycki" 1962, nr 25, s.3.

30. Muzeum Marynarki Wojennej w nowej szaoie, "Głos Wybrzeża" 

1962, nr 260, s.4.

31. Siekierzyński Janusz: Łódź starosłowiańska /dotyczy eks

ponatu Muzeum Marynarki Wojennej/, "Bandera" 1962, nr 42, 

ilustr.
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32. Slekierzyńskl Janusz: "Święty Jerzy" - okręt flagowy ad

mirała Diokmanną/dotyczy eksponatu Muzeum Marynarki Wojen

nej/, "Bandera" 1962, nr 50, ilustr.

33. Stan obeony i perspektywy rozwojowe muzealnictwa na tere

nie województwa gdańskiego /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki 

Wojennej/, "Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Oohro

ny Zabytków" 1962, nr 41, s.53-54.

34. Szmidt Stanisław, Wójoik Mieczysław: 0 perspektywach roz

woju Gdańska i Gdyni /dotyczy m.in. założeń budowy Muzeum 

Marynarki Wojennej/, "Bandera" 1962, nr 13.

JL96JL
35. 10 lat Muzeum Marynarki Wojennej, "Dziennik Bałtycki" 1963, 

nr 140, s. 4.

36. F.W.: W Gdyni przy Bulwarze Szwedzkim /dotyczy Muzeum 

Marynarki Wojennej/, "Głos Wybrzeża" 1963, nr 259, s.4o 

ilustr.

37. Kopeć Jan: i*o już muzealne zabytki /dotyczy eksponatów 

Muzeum Marynarki Wojennej/, "Dziennik Bałtyoki" 1963, 

nr 207, s.3, ilustr.

38. Krzynówek Czesław: Muzeum Marynarki Wojennej, "Przegląd 

Morski" 1963, nr 1, s.59-67, ilustr.

39. Młodzież zwiedza Muzeum Marynarki, "Dziennik Bałtyoki" 

1963, nr 236, s.4.

40. Nieżywińskl W.: Kule armatnie z Cypru /w Muzeum Marynarki 

Wojennej "Trybuna Ludu" 1963, nr 28, s.4, ilustr.

41. Rusak Jarosław: 10 lat Muzeum Marynarki Wojennej, "Tygodniki 

Morski" 1963, nr 26, s.3, ilustr.

42. Rusak Jarosław: Pożyteczna inicjatywa Muzeum Marynarki 

Wojennej, "Dziennik Bałtyoki" 1963, nr 252, s.4.
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. 1964

43* Danielak Wiesław: Muzeum na kotwicy /dotyczy okrętu-muzeum 

"Burza" "Światowid" 1964, nr 41, s.8-9, llustr.

44. /DES/; Kombatanci na "Burzy", "Bandera" 1964, nr 40, s.8, 

ilustr.

45. Fllsowski Zbigniew: Przeszłość, która uozy /dotyczy 

Muzeum Marynarki Wojennej/, "Żołnierz Polski" 1964, 

nr 27.

46. Hudoń Wiesław: Okręt z pieozęoi / w Muzeum Marynarki Wojen

nej/, "Świat Młodych" 1964, nr 16, s.2, llustr.

47. Joaohimozak J.: Okręt - muzeum "Burza" przed letnim sezo

nem, "Żołnierz Wolności" 1964, nr 102.

48. /JOT/: "Burza" zakończyła sezon /"Milionerka na zimowych 

leżach"/, "Głos Wybrzeża" 1964, nr 261, s.4.

49. /JOT/: "Burza" u progu sezonu, "Bandera" 1964, nr 18, s.8, 

ilustr.

50. /J.S./: "Burza" /dotyczy okrętu-muzeum "Burza"/, "Żołnierz 

Polski" 1964, nr 43.
51. Koziarski Jerzy: Okręt—muzeum "Burza" — wydawnictwo bardzo 

potrzebne, "Bandera" 1964, nr 40, s.13»

52. Kosiarz Edmund, Witkowski Rafał: "Burza", okręt - muzeum. 

Przewodnik /rysunek: Janusz Łabędzki/, Gdynia 1964, 

Muzeum Marynarki Wojennej, s.69, ilustr.

53. Krzynówek Czesław: Muzeum Marynarki Wojennej, "Biuletyn 

Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków" 1964, 

nr 56, a. 121-130.

54. /L.M./: Już drugi milion zwiedzających "Burzę", "Trybuna 

Ludu" 1964, nr 191, s.3. /
55. Na pokładzie okrętu-muzeum "Burza" spotkanie młodzieży 

z uczestnikami II wojny światowej, "Głos Wybrzeża" 
1964, nr 225, s.2, ilustr.
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56. Narada muzealna w Gdańsku /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki 

Wojennej/, "Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i 

Ochrony Zabytków" 1964, nr 54, s.66.

57. Pertek Jerzy: Oczy zwrócone na morze /pierwszy milion 

zwiedzających na OM "Burza"/, "Gazeta Poznańska" 

1964, nr 247.
58. Pertek Jerzy: Piękny dzień na "Burzy", "Głos Szczeciński" 

1964, nr 5.
59. Pertek Jerzy: Zasłużony okręt /dotyczy OM "Burza"^ "Kurier 

Szczeciński" 1964, nr 90.

60. Rusak Jarosław: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni zaprasza,s 

"Bandera" 1964, nr 49, s.16, ilustr.

61. Rusak Jarosław: Od XVIII-wiecznej łodzi podwodnej do rakie

ty "Polaris" /dotyczy Muzeum Marynarki Wojennej/, 

"Głos Wybrzeża" 1964, nr 285, s.4.

62. Rusak Jarosław: Udana wycieczka do Malborka pracowników 

Muzeum Marynarki Wojennej, "Bandera" 27 IX 1964, s.4, 

ilustr.

63. /S.O./: Przewodnik po okręcie-muzeum, "Biuletyn Informacyj

ny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków" 1964, nr 56, 

s.10.

64. Spotkanie na okręcie /dotyczy OM "Burza"/, "Dziennik Bał

tycki" 1964, nr 247, s.4.

65. Spotkanie z żołnierzem brygady pancernej im. Bohaterów 

Westerplatte /spotkanie zorganizowane przez Muzeum 

Marynarki Wojennej/, "Dziennik Bałtycki" 1964, nr 75, 

s.8.

66. /STAN./: Okręty pomniki /dotyczy m.in. OM "Burza"/, "Dzien

nik Ludowy" 1964, nr 28.
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67. Święcicki Wit Bolesław: Milionowy bilet wstępu na pokład 

okrętu-muzeum "Burza", "Głos Wybrzeża" 1964, nr 159, 

s.4.

68. Trojanowska Izabela: Muzea w powiatach i dla powiatów 

/dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej/, "Głos 

Wybrzeża" 1964, nr 86, s.3, ilustr.

1965

69. B.J.: Wystawa fotograficzna na "Burzy", "Bandera" 1965, 

nr 21, s.2, ilustr.

70. "Burza" powróciła do Gdyni, "Sztiuuax Młodych" 1965, nr 222, 
ilustr.

71. /D/: "Burza" /dotyczy okrętu-muzeum/, "Ilustrowany Magazyn 

Studencki" 1965, nr 35, ilustr.

72. Dzierżak Stanisław: Przewodnik po morskich tradycjach 

/dotyczy Muzeum Marynarki Wojennej/, "Żołnierz Wolnoś- 

oi" 1965, nr 202.

73* /EGA/: Potrzebne jest wydawnictwo o Muzeum Marynarki Wojen

nej, "Tygodnik Morski" 1965, nr 7.

74. Goliński Jerzy: Okręt-muzeum "Burza" w Szozeoinie, "Słowo 

Pomorskie" 1965, nr 135, ilustr.

75. /J/: OM "Burza" przeszła do Szozeoina, "Bandera" 1965, 

nr 20, s«3.

76. /JOL/: Czy "Burza" na stałe pozostanie w Szozeoinie?, 

"Kurier Szczeciński" 1965, nr 206.

77. /KG./: Okręt-muzeum "Burza" przez trzy miesiące w Szozeoinie, 

"Kurier Szczeciński" 1965, nr 112, s.8, ilustr.

78. /KG./: Ponad 3 tysiące osób zwiedziło "Burzę", "Głos Szcze

ciński" 1965, nr 113.
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79» Kosiarz Edmund: Zarys dziejów polskiej floty wojennej - 

przewodnik po Muzeum Marynarki Wojennej. Muzeum Mary

narki Wojennej, Gdynia 1965, s.267, ilustr.

80. Królikowski J.: Małe muzeum Marynarki Wojennej, "Głos 

Wybrzeża" 1965, nr 152, s.4.

81. Krzynówek Czesław: Muzea Wybrzeża /dotyczy również Muzeum 

Marynarki Wojennej/, "Bandera" 1965, nr 41, s.16.

82. /M/: Zwiedzamy "Burzę", "Głos Szczeciński" 1965, nr 128.

83. /ML./: "Burza" na zimowych leżach, "Głos Wybrzeża" 1965, 

nr 246, s.6.

84. Muzeum Marynarki Wojennej katalog - składanka, Gdynia 

1965, ilustr.

85. /N./: Nad polskim muzealnictwem morskim obraduje konferen

cja w Gdańsku i Gdyni /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki 

Wojennej/, "Dziennik Bałtyoki" 1965, nr 280, ilustr.

86. Okręt-muzeum "Burza" na zimowisku, "Biuletyn Informacyjny 

Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków" 1965, nr 60/61. 

s. 49-50.

87. Orysiak S.: Muzea morskie w Polsce /stan na 22 listopada 

1965/, "Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony 

Zabytków" 1965, nr 60/61, s.101-103.

88. Pertek Jerzy: "Burza" weteran atlantyckich szlaków, "Wydaw

nictwo Morskie", Gdynia 1965, s.171, ilustr.

89. Pod muzealną banderą, "Magazyn Polski" 1965, nr 6.

90. Przedstawiamy muzea,"Światowid" 1965, nr 12, s.2.

91. Przewodnik po Muzeum Marynarki Wojennej, "Biuletyn Infor

macyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków" 1965, nr 60/61, 

s.13.

92. Rusak Jarosław; Interesujące nabytki Muzeum Marynarki 

Wojennej, "Bandera" 1965, nr 4, ilustr.
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93. Rusak Jarosław: Interesujący eksponat Muzeum Marynarki 

Wojennej, "Bandera" 1965, nr 12.

94. Rusak Jarosław: Przewodnik po Muzeum Marynarki Wojennej, 

"Głos Wybrzeża" 1965, nr 198, s.3»

95. /SBRS./: Konferencja muzealnictwa morskiego w Polsoe, 

"Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Oohrony Zabyt

ków" 1965, nr 60/61, s.78-79.

96. Siereoki Sławomir: Na dwa dni zjadą do Gdańska muzeolodzy 

z oałego kraju zainteresowani problemami morskimi 

/dotyczy również Muzeum Marynarki Wojennej/, "Głos 

Wybrzeża" 1965, nr 249, s.3.

97* /ST./: Lubisz muzea, a co o nich wiesz? /dotyczy m.in. 

Muzeum Marynarki Wojennej/, "Przyjaciółka" 1965, nr 32.

98. /TEŻ./: 100 tysięcy osób na "Burzy", "Głos Szczeciński" 

1965, nr 144.

1966

99. Antoś Zdzisław: Pływające Muzeum /dotyczy OM "Burza ?/, 

"Nasza Ojczyzna" 1966, nr 6, ilustr. 
- - • <J»-

1

100. B.R.: Muzealnictwo morskie w Polsoe /dotyczy też Muzeum

Marynarki Wojennej/, "Biuletyn Informacyjny Zarządu 

Muzeów i Oohrony Zabytków" 1966, nr 67, s.61-62.

101. "Burza" rozpoczyna sezon, "Sztandar Młodych" 1966, nr 99.

102. /J./: "Burza" ozeka na zwiedzających, "Wieczór Wybrzeża" 

1966, nr 101.

103* /JOT./: Okręt-muzeum "Burza" zwiedziło już półtora milio

na osób, "Ilustrowany Kurier Polski" 1966, nr 198.

104. Kopeó Jan: Muzeum Marynarki, "Gazeta Poznańska" 1966, nr 78.
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105. Kopeó Jan: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w roku 

Tysiąclecia, "Ilustrowany Kurier Polski" 1966, nr 23.

106. Kosyoarz Z.: W Muzeum Marynarki Wojennej, "Głos Wybrzeża" 

1966, nr 182, ilustr.

107. Krzynówek Czesław: Działalność Muzeum Marynarki Wojennej 

w Gdyni, "Oświata Dorosłych" 1966, nr 6, s.307-309.

108. /KT-PAP/: Muzea, które mówią o morzu /dotyczy m.in. 

Muzeum Marynarki Wojennej/, "Głos Szczeciński" 1966, 

nr 190.

109. Mlkyta Ewa: "Chatką Puchatków" przez Atlantyk /dotyczy 

eksponatu Muzeum Marynarki Wojennej/, Wydawnictwo 

Morskie, Gdynia 1966, s.66.

110. Muzealnictwo Morskie w Polsoe /dotyczy też Muzeum Mary

narki Wojennej/, "Morze* 1966, nr 1, llustr.

111. Muzealnictwo Morskie w Polsoe. Materiały z konferencji 

w Gdańsku w dniach 24-25 listopada 1965 r., Warszawa 

1966, z. XIV, s.143.
112. Muzeum Marynarki Wojennej, "Ilustrowany Kurier Polski" 

1966, nr 184.

113. Orysiak Stanisław: Muzealnictwo Morskie w Polsoe i jego 

stan organizacyjny, "Biuletyn Informacyjny Zarządu 

Muzeów i Ochrony Zabytków" 1966, s.85-96.

114. Pertek Jerzy: Piękny dzień na "Burzy* /dotyczy OM "Burza"/, 

"Bandera" 1966, nr 6.

115. Pływające Muzeum Marynarki Wojennej, "Żołnierz Wolności" 

1966, nr 97.

116. Powołanie zespołu doradczego do spraw muzeów morskich 

i jego pierwsza narada inauguracyjna /dotyczy też 

Muzeum Marynarki Wojennej/, "Biuletyn Informacyjny 

Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków" 1966, nr 65, 

s.76-77.
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117. /RAK./: Poznajemy muzea — z dziejów polskiej floty, "Sztan

dar Młodyoh* 1966, nr 181, ilustr.

118. Rusak Jarosław: 10 lat Muzeum Marynarki Wojennej, "Bandera" 

1966, nr 25, ilustr.

119. To i <"»° /dotyczy Muzeum Marynarki Wojennej/, "Sztandar 

Młodyoh* 1966, nr 204.

120. Wojciechowski Kazimierz: 0 potrzebie wychowania morskiego 

/społeczna funkcja muzeów morskich/, "Oświata Doro

słych" 1966, nr 6, s.281-285.

121. /W-T/: Okręt-muzeum "Burza" w zimowym doku, "Głos Wybrze

ża" 1966, nr 259.

t?.a.
122. "Burzę* zwiedziło ponad półtora miliona osób, "Dziennik 

Bałtycki" 1967, nr 195, s.3.

123. Dar byłego dowódoy ORP "Burza" dla Muzeum Marynarki Wojen

nej, "Żołnierz Wolności* 1967, nr 275.

124. /DES./: Dar z Wietnamu dla Muzeum Marynarki Wojennej, "Żoł

nierz Wolności" 1967, nr 195.

125. /DES./: Załoga okrętu-muzeum "Burza" uratowała kobietę, 

"Żołnierz Wolności" 1967, nr 169.

126. /DBŹ./: Czołówka kręci film pt. "Historia okrętu" /doty

czy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej/, "Głos Wybrze

ża" 1967, nr 23, s.3.
127. /Interpress/: Ponad 400 muzeów morskich, "Tygodnik Morski* 

1967, nr 8.

128. /KH./: Na pokładzie okrętu-muzeum "Burza" dekoracja kadry 

Marynarki Wojennej, "Głos Wybrzeża" 1967, nr 110.

129. Krzynówek Czesław: Dar Polaka z Wielkiej Brytanii dla Mu

zeum Marynarki Wojennej, "Dziennik Bałtycki" 1967* 

nr 275.
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130. /ML./: 1,7 min osób zwiedziło "Burzę", "Głos Wybrzeża" 

1967, nr 252, s.4.

131. 1.766 tysięcy osób zwiedziło "Burzę", "Wieczór Wybrzeża" 

1967, nr 51.

132. /MRo./: 100 tysięcy osób zwiedziło Muzeum Marynarki Wojen

nej /w 1967 *•/, "Ekspress Wieczorny" 1967, nr 239.

133. Muzeum Marynarki Wojennej, "Ilustrowany Kurier Polski" 

1967, nr 236.

134. Flota Kieleckiego modelarza w Muzeum Marynarki Wojennej, 

"Trybuna Ludu" 1967, nr 288.

135. /PAP/: Dar b.dowódoy ORP "Burza" /dar dla Muzeum Marynarki 

Wojennej/, "Życie Warszawy" 1967, nr 277, s.3«

136. Półtora miliona osób zwiedziło "Burzę", "Dziennik Ludowy" 

1967, nr 246.

137. Prawie półtora miliona osób zwiedziło OM "Burzę", "Pano

rama Północy" 1967, nr 45.

138. Zamenoki Z.: "Burza" i jej dowódoa /dotyczy OM "Burza"/» 

"Trybuna Ludu" 1967, nr 251.

139. Znakomity modelarz okrętów, "Ekspress Wieczorny" 1967, 

nr 248.

1968

140. /DES./: Delegacja z Hajfongu w Dowództwie Marynarki Wojen

nej /dotyczy m.in. przekazania eksponatu dla Muzeum 

Marynarki Wojennej/, "Głos Wybrzeża" 1968, nr 225» 

s.3.
141. /DRŻ./: Flota polska 1 sztuka wojenna XVII i XVIII w. 

/wystawa zorganizowana przez Muzeum Marynarki Wojen

nej w Gdyni/, "Głos Wybrzeża" 1968, nr 293, s.2.
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142. /DRŻ./: Harcerskie przyrzeczenie na "Burzy", "Głos Wybrze

ża" 1968, nr 220.

143. Dzierżak Stanisław: Muzeum Marynarki Wojennej przed 25- 

leoiem LWP - dwumilionowy zwiedzający na "Burzy", 

"Głos Wybrzeża" 1968, nr 217, s.6, ilustr.

144. Iwan St«: Na pokładzie okrętu-muzeum /dotyczy OM "Burza"/, 

"Trybuna Ludu" 1968, nr 245, ilustr.

145. Komendeoki Mirosław; Zanim odwiedziny w muzeum staną się 

nawykiem /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej/, 

"Dziennik Bałtyoki" 1968, nr 263, s.6, ilustr.

146. Krzynówek Czesław: Sala historii miejscem ideow©-patrio

tycznego wychowania /ekspozycja historyczna w jed

nostkach Marynarki Wojennej/, "Bandera" 1968, nr51, 

s.10, ilustr.

147. Marynarka Wojenna w Gdyni /dotyczy Muzeum Marynarki Wojen

nej/, "Żołnierz Wolności" 1968, nr 293, s.5.

148. Milewski Edgar: Muzeum Marynarki Wojennej, "Litery" 1968, 

nr 9, s.40-41, ilustr.

149. /ML./: 15 lat działalności - około 2,7 min zwiedzających 

/dotyczy Muzeum Marynarki Wojennej i OM "Burza"/, 

"Głos Wybrzeża" 1968, nr 134.

150. Muzeum ma powodzenie /dotyozy Muzeum Marynarki Wojennej/, 

"Dziennik Bałtyoki" 1968, nr 134.

151. Muzeum na wodzie /dotyczy OM "Burza"/, "Głos Elbląga" 1968, 

nr 135.

152. Muzea na Ziemi Gdańskiej, "Ilustrowny Kurier Polski 1968, 

nr 111.

153, Okręt "Burza" udostępniony dla zwiedzających, "Głos Pracy, 

1968, nr 105.
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154. Pływające muzeum Marynarki Wojennej /dotyczy OM "Burza"/, 

"Dziennik Łódzki" 1968, nr 195.

155. Reflektorem po kraju /dotyczy OM "Burza"/, "Słowo Powszech

ne" 1968, nr 288.

156. R.W. OM "Burza" popularyzatorem wojennomorskich tradycji, 

"Bandera" 1968, nr 46, s.21, ilustr.

157. /S./: Okręt-muzeum, "Żołnierz Polski" 1968, nr 26, ilustr.

158. Tokarski Andrzej: Muzea zapraszają /dotyczy m.in. Muzeum 

Marynarki Wojennej/, "Bandera" 1968, nr 50, s.20, 

ilustr.

159. Wystawa: Marynarka Wojenna w XVI i XVII w. /wystawa Muzeum 

Marynarki Wojennej w Gdyni/, "Dziennik Bałtycki" 

1968, nr 293, s.2.

160. Ziegenhirte Julia: 0 renesans kultury w Gdyni /dotyczy m.in.! 

Muzeum Marynarki Wojennej/, "Ilustrowany Kurier 

Polski" 1968, nr 278.

-1969

161. A.p,; w 1971 r. ruszy odbudowa gdyńskiego teatru /dotyczy 

również perspektyw rozwojowych Muzeum Marynarki 

Wojennej w Gdyni/, "Głos Wybrzeża" 1969, nr 161, 

s.4.
162. /B/; Hotel "Batory" przyjmuje pierwszych gośol /dotyczy 

również okrętu-muzeum "Burza"/, "Głos Wybrzeża" 

1969, nr 164, s.2.

163. /B/; M/S "Batory" w nowej roli. Rada Narodowa - armatorem 

/dotyczy m.in. OM "Burza"/, "Głos Wybrzeża 1969, 

nr 135, s.1-2.
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164. Brzostowski Stanisław; Orysiak Stanisław: Muzea w Polsoe ~ 

Przewodnik Informator /ogólne wiadomości m.in. o 

Muzeum Marynarki Wojennej i OM "Burza"/, Warszawa 

1969, Wydawnictwo Związkowe GRZE, s.47-55, ilustr.

165. "Burza" zamknięta dla zwiedzających, "Głos Wybrzeża" 1969, 

nr 169, s.4.

166. C.K.: Okręt-muzeum "Burza" rozpoczyna sezon, "Bandera" 

1969, nr 19, s.23.

167. CUK: Pozytywny program rozwoju Gdyni / w tym również i 

Muzeum Marynarki Wojennej/, "Bandera" 1969, nr 20, 

s. 9.

168. Czajkowska Urszula: Nasze Muzeum /Muzeum Marynarki Wojennej/, 

"Bandera" 1969, nr 51-52, s.42-43.

169. Czer.: Dwumilionowy zwiedzający /na OM "Burza"/, "Głos Wy

brzeża" 1969, nr 124, s.4.

170. Czerwiński Julian: Szalupą ratunkową przez Atlantyk /doty

czy eksponatu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 

"Chatka Puchatków"/, "Bandera" 1969, nr 36, s.17.

171. /D/: Militaria i zbiory historyozno-jwojskowe /dotyczy m.in. 

Muzeum Marynarki Wojennej i OM "Burza"/, "Żołnierz 

Wolności" 1969, nr 88.

172. /DES/: Okręt-muzeum ORP "Burza" rozpoczął nowy sezon, 

"Żołnierz Wolności" 1969, nr 103.

173. /DRŻ/: Piękne osiągnięcia turystów Marynarki Wojennej /do

tyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej/, "Głos Wy

brzeża" 1969, nr 49, s.2.

174. Dwa miliony osób zwiedziło okręt-muzeum "Burza", "Żołnierz 

Wolności" 1969, nr 109.
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175* Dzierżak Stanisław: Aby "Batory” nie zasłonił "Burzy” /do

tyczy okrętu-muzeum/, "Żołnierz Wolności" 1969, nr 189 

176. Echa wojny /dotyczy eksponatów Muzeum Marynarki Wojennej/, 

"Perspektywy" 1969, nr 2, ilustr.

177. Fikus Dariusz, Szeliga Zygmunt: Morze tam i z powrotem 

/dotyczy m.in. okrętu-muzeum "Burza"/, "Polityka" 

1969, nr 29, s.1.

178. , /GZ/: Okręty - muzea /dotyczy m.in. OM "Burza"/, "Życie 

Warszawy” 1969, nr 29.

179. J.: Na pokładzie "Burzy" /podsumowanie sezonu muzealnego 

okrętu-muzeum "Burza" za rok 1969/, "Gazeta Handlo

wa" 1969, nr96«

180. JASZ.: 2,5 min osób zwiedziło "Burzę". Muzeum na okręcie 

ma już 10 lat, "Głos Wybrzeża" 1969, nr 250, s.3.

181* Joachimczak J.: 25 lat po krwawej bitwie /m.in. wzmianka 

o Jerzym Ostaszewskim - jednym z współorganizatorów 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni/, "Bandera" 1969, 

nr 35, s.11.

182o J.Tan. Beylen: Reportory of Maritime Museums and Colleotions 

/najważniejsze informacje o muzeach morskich świata, 

w tym również o Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni/, 

Antwerpen 1966-1969, s.363-367.

183. Kalejdoskop krajowy /informacja o zakończeniu sezonu muzeal

nego okrętu-muzeum "Burza"/, "Dziennik Ludowy" 

1969, nr 256.

184. Kłopotliwe połowy /śmigło samolotu wojskowego z okresu II 

wojny w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej/, "Gro

mada Rolnik Polski" 1969, nr 54.
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185* Eiszkis Andrzej: Gdynia "prowincją kulturalną"? Kierunki 

poszukiwań /m.in. o Muzeum Marynarki Wojennej/, 

"Dziennik Bałtyoki" 1969, nr 301, s.3.

186. Kosiarz Edmund: Polacy na morzach 1939-1945 /m.in. infor

macja o okręoie-muzeum "Burza"/, Wydawnictwo Inter

press 1969, s.11.

187. Krótko o wszystkim z Trójmiasta /wzmianka o zakończeniu 

sezonu muzealnego okrętu-muzeum "Burza"/, "Ilustro

wany Kurier Polski" 1969, nr 253.

188. Na 25-leoie JRL /marynarska opieka nad eksponatami Muzeum 

Marynarki Wojennej/, "Światowid" 1969, nr 15.

189. Nabytki Muzeum Marynarki Wojennej, "Dziennik Bałtyoki" 

1969, nr 270.

190. Największy rejs. Szalupą przez Atlantyk /dotyczy ekspona

tu Muzeum Marynarki Wojennej "Chatka Puchatków"/, 

"Ilustrowany Kurier Polski" 1969, nr 149.

191. Okręt-muzeum /dotyczy OM "Burza"/, "Słowo Ludu" 1969, 

nr 122.

192. Okręt-muzeum "Burza" rozpoczyna sezon, "Dziennik Bałtyoki* 

1969, nr 102, s.6. “

193. Okręty września /dotyczy też OM "Burza"/, "Morze" 1969, 

nr 9, s.16, ilustr.

194. Opieka nad "Burzą” /patronat ozłonków PTTK Marynarki 

Wojennej nad okrętem-muzeum/, "Głos Pracy* 1969, 

nr 246.

195. /0R/: 2.218 tys. osób zwiedziło "Burzę" /okręt-muzeum/, 

"Kurier Polski* 1969, nr 246.

196. /0R/: Dzieje oręża polskiego na morzu w malarstwie /wy

stawa Muzeum Marynarki Wojennej w Garnizonowym
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Klubie Oficerskim na Oksywiu/, "Kurier Polski" 1969, 

nr 283.
197. Pamiątki września /w Muzeum Marynarki Wojennej/, "Morze"

1969, nr 9, s.4-5, ilustr.

198. Pamiątki września 1939 r. /w Muzeum Marynarki Wojennej/, 

"Wieczór Katowicki" 1969, nr 210, ilustr.

199. Pamiątki z okrętów wojennych / w zbioraoh Muzeum Marynarki 

Wojennej/, "Kurier Lubelski" 1969, nr 292.

200. /PAP/: "Batory" - pływającym hotelem /dotyczy też okrętu- 

muzeum "Burza"/, "Trybuna Ludu" 1969, nr 203, s.4.

201. Pestka Stanisław: Przestańmy Hamletyzowaó /dotyczy m.in. 

Muzeum Marynarki Wojennej/, "Litery" 1969, nr 1, s.13-15

202. Pływające muzeum /okręt-muzeum "Burza"/, "Gazeta Krakowska" 

1969, nr 267.

203. Popularność "Burzy" okrętu-muzeum /dane o ilośoi zwiedzają

cych w czasie 10-letniej kariery/, "Dziennik Bałtycki" 

1969, nr 250, s.6.

204. Przy Skwerze Kościuszki: /dotyczy m.in. okrętu-muzeum 

"Burza"/, "Głos Robotniczy" 1969, nr 144.

205. Ran Jacek: Morze Czarne nie jest dla nas czarne /dotyczy 

m.in. okrętu-muzeum "Burze?/, "Tygodnik Morski" 1969, 

nr 16, ilustr.

206. Rusak Jarosław: Bibliografia polskiego muzealnictwa mors

kiego, cz.I 1926 - 1965. Nautologia, nr 1-2 /13-14/ 

1969, s.54-60, ilustr.

207. Rusak Jarosław: Bibliografia polskiego muzealnictwa mors

kiego, oz.II 1966 - 1968. Nautologia, nr 3-4/15-16/ 

1969, s.100-104.
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208. Rusak Jarosław: Nowe eksponaty w Muzeum Marynarki wojennej, 

"Wieczór Wybrzeża" 1969, nr 265? s.3.
209. Rusak Jarosław: Nowe nabytki Muzeum Marynarki Wojennej, 

"Bandera" 1969, nr 47, s.18.
210. Skonstruował 20 okrętów /dla Muzeum Marynarki Wojennej/, 

z
"Nasza Ojczyzna" 1969, nr 1.

211. /STA/: Dwumilionowy obywatel zwiedził ORP "Burzę", f,.0zien- 

nik Bałtycki" 1969, nr 109, s.4.
212. Śmigło angielskiego samolotu dla Muzeum Marynarki Wojennej 

/dar Gdańskiego Urzędu Morskiego w Gdyni/, "Głos 

Wybrzeża" 1969, nr 96, s.4, ilustr.
213. Śmigło angielskiego samolotu dla Muzeum Marynarki Wojennej 

"Wieczór 'Wybrzeża" 1969, nr 96, s.3, ilustr.

214. Śmigło samolotu z okresu II wojny światowej wyłowili pols

cy rybacy /przekazując dla Muzeum Marynarki Wojennej/ 

"Żołnierz Wolności" 1969, ar 100.

215. Święcicki Wojciech: Hotel "Batory" /dotyczy m.in. okrętu- 

muzeum "Burza"/, "Morze" 1969, nr 8, ilustr.

216. Święcicki Wojciech: Jutro "Batory" przyjmie pierwszych 

gości hotelowych /dotyczy również okrętu-muzeum 

"Burza"/, "Wieczór Wybrzeża" 1969- nr 161, s.3.

217. Trojanowska I.: Atrakcyjny hotel twierdz Wisłoujśoie 

/dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej/, "Głos 

Wybrzeża" 1969, nr 15, s.5.

218. /WIS/: 2-milionowy zwiedzający na okręoie-muzeum "Burza", 

"Kurier Polski" 1969, nr 108.

219. Witkowski Rafał: Żołnierze września /dotyczy m.in. eks

pozycji Muzeum Marynat!- Wojennej z okresu II wojny 

światowej/, "Bandera" 1969, nr 35, s.8.
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220. /WO/: Podręcznik artylerzysty z ORP "Błyskawica" / w zbio

rach Muzeum Marynarki Wojennej/, "Ekspress Wieczorny 

1969, nr 302.

221. Urbanyi Zbigniew: Przed 30 laty na Helu. Bateria marynars

kiego honoru /m.in. o ekspozycji Muzeum Marynarki 

Wojennej z okresu II wojny światowej/, "Ilustrowany 

Kurier Polski" 1969, nr 235, ilustr.

222. Zbierski Andrzej; Nadmorska twierdza /koncepcja utworzenia 

Muzeum Marynarki Wojennej w zabytkowej twierdzy w 

Wisłoujśoiu/, "Litery" 1969* nr 11, s.35-37, ilustr.

223. Zbierski Andrzej: Twierdza w Wisłoujśoiu /koncepcja zloka

lizowania w zabytkowej twierdzy Muzeum Marynarki 

Wojennej/, "Polityka" 1969, nr 46, ilustr.

1970

224. "Burza" w ozasie wojny i pokoju /dotyozy okrętu-muzeum/, 

"Walka Młodych" 1970, nr 2.

225. OM "Burza" w Gdańsku /dotyczy udostępnienia do zwiedzania 

okrętu-muzeum w Gdańsku w okresie Dni Morza/, "Ban

dera" 1970, nr 27, s.21.

226. Czajkowska Urszula: Muzeum Marynarki Wojennej w nowej sie

dzibie, "Bandera" 1970, nr 20, s.2.

227. Czajkowska Urszula: Skarbnica naszej morskiej sławy /doty

czy Muzeum Marynarki Wojennej/, "Bandera" ^970, 

nr 26, s.23, ilustr.

228. /O/: Uroczyste zebranie na "Burzy" /prelekcja kierownika 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni kmdr.por. mgr 

Czesława Krzynówka na temat 25-lecia ludowej Mary

narki Wojennej/, "Dziennik Bałtycki" 1970, nr 148.
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229. Deptuła Kazimierz: Cenna pamiątka /przekazanie worka mary

narskiego z ORP "Piorun" do Muzeum Marynarki Wojen

nej/, "Za Wolność i Lud" 1970, nr 24, s.15.

230. /DES/: 10 lat okrętu-muzeum "Burza". Turystyczny patronat 

nad OM "Burza", "Bandera" 1970, nr 24, s.22.

231. Dwa i pół miliona osób /zwiedziło okręt-muzeum "Burza"/, 

"Dziennik Bałtyoki" 1970, nr 235.

232. /EM/: 200 tysięcy osób zwiedziło okręt-muzeum "Burza", 

"Ilustrowany Kurier Polski" 1970, nr 226.

233* HSJ: 2,5 min osób zwiedziło "Burzę", "Ekspress Wieczorny" 

1970, nr 243.

234. K.L.: Pamiątki z polskich okrętów wojennych w Muzeum 

Marynarki Wojennej, "Nowiny Rzeszowskie" 1970, nr 87

235. Krzyżanowski Lech: Gdańsk, Sopot, Gdynia -' Przewodnik 

/dotyczy też Muzeum Marynarki Wojennej 1 OM "Burza"/ 

Warszawa 1970, s.106-107; 231-233.

236. Milewski Edgar: Statki zakotwiczone w sercach /dotyczy 

Muzeum Marynarki Wojennej 1 OM "Burza"/, "Nadodrze" 

1970, nr 1, s.5-6.

237. Mokrzeoki Lech: Szkice z dziejów twierdzy w Wlsłoujśolu 

/dotyczy m.in. koncepcji umieszczenia w zabytkowej 

twierdzy zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej/, "Prze

gląd Morski" 1970, nr 6, s.93<

238. Muzeum Marynarki Wojennej /informacje o przygotowaniu do 

nowego sezonu/, "Dziennik Bałtyoki" 1970, nr 110.

239. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Mała Encyklopedia 

Wojskowa t.II, Wydawnictwo Ministerstwa Obrojy Na

rodowej 1970, s.358.
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240. Muzeum - popularyzator morskich tradycji /wywiad z kierow

nikiem Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni kmdr por. 

mgr Cz. Krzynówkiem/, "Bandera” 1970, nr 33, s.6, 

ilustr.

241. Muzeum znowu czynne /dotyczy udostępnienia do zwiedzania 

ekspozycji Muzeum Marynarki Wojennej w nowej sie

dzibie/, "Przegląd Morski" 1970, nr 6, s.93«

242. Od dziś można zwiedzać okręt-muzeum, "Dziennik Bałtycki" 

1970, nr 102, s.4.

243. Okręt-muzeum "Burza” /dotyczy zmiany miejsca postoju/, 

"Głos Wybrzeża" 1970, nr 149, s.4.

244. Okręt-muzeum "Burza" /informacja o zmianie miejsca postoju/, 

"Głos Wybrzeża" 1970, nr 224, s.4.

245. OM "Burza" na Westerplatte, "Bandera" 1970, nr 28, s.6. 

ilustr.

246. Ordon Stanisław; Dzieje Marynarki Wojennej PRL. Stan badań 

/dotyczy również prac naukowo-badawczych prowa

dzonych przez Muzeum Marynarki Wojennej/, "Prze

gląd Morski" 1970, nr 6, s.26.

247. Ordon Stanisław: Stan badań nad dziejami Marynarki Woj er ?J 

PRL /dotyczy również Muzeum Marynarki Wojennej i 

OM "Burza"/, Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i 

Wojskowych Marynarki Wojennej, Gdynia 1970, nr 5, 

s.77; 89 i 94.

248. Orzechowski Ryszard: Rola sal historii i kronik jednostek 

w wychowywaniu na tradycjach /dotyczy również 

Muzeum Marynarki Wojennej i OM "Burza”/, "Prze

gląd Morski" 1970, nr 6, s.27, ilustr.
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249. Pamiątki z września 1939 r. /w Muzeum Marynarki Wojennej/* 

"Dziennik Ludowy" 1970, nr 252, ilustr.

250. Patronat /Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej nad 

okrętem-muzeum "Burza"/, "Żołnierz Polski" 1970, 

nr 1.

251. Pertek Jerzy: "Burza" weteran atlantyckich szlaków /doty

czy również obecnej działalności zasłużonego okrętu, 

pełniącego funkcję Muzeum/, Wydawnictwo Morskie, 

Gdańsk 1970, s.117, ilustr., plany.

252. Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki 

Wojennej /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej/* 

Gdynia 1970, nr 5, s.319. 
♦

253. Ronert Joanna: "Burza" i "Batory" /dotyczy okrętu-muzeum/, 

"Tygodnik Demokratyczny" 1970, nr 24.

254. Rusak Jarosław: Bibliografia polskiego muzealnictwa mors

kiego 1926 - 1968, Gdynia 1970, Polskie Towarzystwo 

Nautologiczne, ss.15, ilustr.

255. Rusak Jarosław: 0 bohaterach i grobach /cenne pamiątki po 

poległym por.mar. W.Pryfke w zbiorach Muzeum Mary

narki Wojennej/, "Tygodnik Morski" 1970, nr 50, 

s.14, ilustr.

256. Rusak Jarosław: Pamiątki w Muzeum Marynarki Wojennej, 

"Litery" 1970, s.38.

257. Sierecki S.: Bibliografia okrętu /ORP "Burza" pełniącego 

obecnie funkcję okrętu-muzeum/, "Wieczór Wybrzeża" 

1970, nr 194.

258. Tokarski Andrzej: 10 lat okrętu-muzeum "Burza", "Jantarowe

Szlaki" 1970, nr 3, s.52
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259. Tokarski Andrzej: Dla uczczenia 25-lecia Marynarki Wojen

nej PRL I Centralny Zlot Turystów Wojskowych 

/dotyczy m,in. Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu- 

muzeum "Burza"/, "Bandera"1970, nr 28, s.21.

260. WO.: Złota jesień na..."Burzy" /emeryci, renciści i in

walidzi zwiedzają okręt-muzeum "Burza"/, "Wieczór 

Wybrzeża" 1970, nr 189, s.3.

261. Zanim wybierzesz się do Muzeum /dotyczy m.in. okrętu- 

muzeurj "Burza"/, "Słowo Powszechne" 1970, nr 252.

Zestawił: dr Jarosław Rusak
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