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WSTĘP

Drogi Czytelniku, oddajemy w Twoje ręce kolejny, trzydziesty drugi już numer 
Biuletynu Historycznego Muzeum Marynarki Wojennej.

W obecnym roku obchodzimy dwie ważne rocznice: 80-lecie wejścia do 
służby kontrtorpedowca ORP „Błyskawica" oraz 95-lecie utworzenia Oficerskiej 
Szkoły Marynarki Wojennej. Oba te wydarzenia będą miały odzwierciedlenie 
w najnowszym numerze Przeglądu. ORP „Błyskawica" to okręt szczególny, jeden 
z najnowocześniejszych i największych w IIRP. Zbudowany w Wielkiej Brytanii 
w oparciu o polskie wymagania techniczne, weteran wojny wsławiony walkami, 
m.in. w obronie Norwegii oraz w ochronie konwojów. Od ponad czterdziestu 
lat pełni służbę okrętu-muzeum, wciąż znajdując się w składzie Marynarki Wo
jennej. Artykuł dotyczący losów naszego najstarszego okrętu, a zarazem najstar
szego na świecie istniejącego niszczyciela napisał jego wieloletni dowódca, kmdr 
por. rez. Jerzy Łubkowski.

Utworzona w 1922 roku Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej, której dzie
ło kontynuuje obecnie gdyńska Akademia Marynarki Wojennej, to kuźnia kadr 
oficerskich morskiego rodzaju Sił Zbrojnych. Jej absolwenci w większości bardzo 
dobrze bądź celująco zdali najważniejszy dla każdego żołnierza egzamin-egza- 
min czasu wojny. I o tym właśnie pisze profesor Jerzy Będźmirowski. Ale to nie 
jedyny artykuł w Biuletynie dotyczący szkolnictwa Marynarki Wojennej. Pierw
sza siedziba OSMW mieściła się w Toruniu. Po kilkunastu latach przeniesiona zo
stała do Bydgoszczy. Później, w efekcie utraty terytorium, znalazła się w Wielkiej 
Brytanii, by ostatecznie znaleźć swą lokację w Gdyni. \

Historią uczelni zajął się także dr Tomasz Neubauer publikując artykuł „Wy
brane aspekty zabezpieczenia warunków socjalno-bytowych Szkoły Podchorą
żych Marynarki Wojennej w Bydgoszczy".

Historię rozwoju broni torpedowej w polskiej Marynarce Wojennej do roku 
1939 przedstawił w interesujący, jak zwykle, sposób kontradm. prof. Antoni Ko
morowski. Do rozwoju tego oręża, tyle że w późniejszym czasie i nie w ojczystej, 
lecz we wrogiej flocie nawiązuje także Iwona Pietkiewicz w opracowaniu zaty
tułowanym : „Niemieckie torpedownie i poligony torpedowe na Zatoce Puckiej 
-wczoraj i dziś". Do tego tematu w pewnym sensie nawiązuje też artykuł Piotra 
Górskiego „Historyczna infrastruktura militarna rejonu Zatoki Gdańskiej"
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Tworząca się od początku odradzającego się po latach politycznego nieby
tu państwa polskiego Marynarka Wojenna składała się z oficerów, podoficerów 
i marynarzy pochodzących z trzech różnych flot. Ludzie ci służyli wcześniej pod 
banderami Niemiec, Rosji i Austro-Węgier. Posługiwali się różnym uzbrojeniem 
i różnymi regulaminami oraz, oczywiście, różnymi językami. Byli szkoleni wcze
śniej według różnych programów, inne panowały, także niepisane, zwyczaje 
przestrzegane w tych flotach. Wszystko to nie ułatwiało tworzenia - i to od pod
staw, polskiej Marynarki Wojennej. O nielicznej grupie oficerów pochodzących 
z floty austro-węgierskiej, a konkretnie absolwentach Akademii Marynarki we 
Fiume, którzy zdecydowali się wstąpić do PM W, napisał Walter Pater.

„Żołnierze Marynarki Wojennej w misjach poza granicami kraju" to tytuł 
opracowania Rafała Depczyńskiego. Autor będący oficerem Marynarki Wojen
nej był uczestnikiem kilku misji zagranicznych Wojska Polskiego. A marynarze 
uczestniczyli w nich począwszy od konfliktu na Półwyspie Koreańskim poprzez 
m.in. Synaj, Wzgórza Golan, Irak, Afganistan.

W tegorocznym numerze „Biuletynu Historycznego" znajdziesz, Drogi Czy
telniku, także coś o Muzeum Marynarki Wojennej. Zbigniew Wojciechowski, jego 
były dyrektor, opisał koncepcje budowy jego siedziby. Przypomnijmy tedy, że 
istniejący obecnie nowoczesny budynek został otwarty dla zwiedzających 28 li
stopada 2012 roku.

W „Biuletynie" zamieściliśmy też artykuły dotyczące innych zagadnień. 
Wszystkie jednak związane ze sprawami flot wojennych i lotnictwa morskiego, 
ale także wojsk lądowych rozmieszczonych tuż nad morską wodą, na Westerplat
te. Zapraszamy więc do czytelniczego rejsu po oceanie historii polskiego oręża.

Tomasz Miegoń
Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
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Walter Pater

ABSOLWENCI AKADEMII MARYNARKI W FIUME 
W POLSKIEJ MARYNARCE WOJENNEJ

Tematem artykułu jest niewielka, ale ważna grupa oficerów polskiej Marynarki Wo
jennej okresu międzywojennego i lat II wojny światowej, których służba rozpoczęła się 
w austro-węgierskiej marynarce wojennej, a po rozpadzie Austro-Węgier w 1918 roku, 
kontynuowana była w polskich siłach morskich. Celem jest przedstawienie polskich ofi
cerów marynarki absolwentów Akademii Marynarki1 w Fiume1 2 oraz roli, jaką odegrali 
w dwudziestoleciu międzywojennym i podczas wojny.

Rejonem bazowania marynarki austro-węgierskiej było wybrzeże Morza Ad
riatyckiego, wówczas należące do cesarskiej i królewskiej monarchii austro-wę
gierskiej, obecnie przynależne do Chorwacji. Jego linia brzegowa ma blisko 600 
kilometrów w linii prostej, około 2 000 kilometrów - jeśli dodać zatoki i przylądki, 
i dwa razy tyle, jeżeli liczyć 1 185 wysp i wysepek. Chorwacja obejmuje krainy 
historyczne: Chorwację, Sławonię, Dalmację i Istrię, graniczy ze Słowenią, z Wę
grami, Jugosławią oraz Bośnią i Hercegowiną. Zajmuje obszar 56 542 kilometrów2, 
ma około 4 800 000 obywateli, z czego prawie 80% to Chorwaci. Stolicą państwa 
jest Zagrzeb, a inne duże miasta to Rijeka, Split, Osijek, Pula3, Szybenik, Zadar 
i Dubrownik.

Pod koniec wieku XVII ziemie chorwackie znalazły się pod panowaniem 
Habsburgów. Po rozpadzie Austro-Węgier w 1918 roku Chorwacja weszła w skład 
Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, przemianowanego w 1929 roku na 
Królestwo Jugosławii, a później - Jugosławię. W czasie II wojny światowej część 
Chorwacji była pod okupacją niemiecką, włoską i węgierską, a z pozostałej utwo
rzono sprzymierzone z Niemcami Niezależne Państwo Chorwackie (1941-1945). 
Od 1945 roku Chorwacja, jako jedna z republik, weszła w skład Federacyjnej Lu
dowej Republiki Jugosławii, a po upadku systemu komunistycznego w 1991 roku 
proklamowała niepodległość.

Austro-węgierska Akademia Marynarki ulokowana była we Fiume, dzisiej
szej Rijece. To miasto w północno-zachodniej Chorwacji, nad Zatoką Rijecką, liczy 

1 Marinę Akademie. Przed II wojną światową, a czasami także później, nazwę uczelni 
tłumaczono na język polski jako Akademia Morska. Obecnie w użyciu jest Akademia 
Marynarki. lej absolwenci też używali różnych nazw.
2 Obecnie Rijeka

3 Dawniej — Pola
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Walter Pater

około 170 tysięcy mieszkańców i jest trzecim pod względem liczby ludności mia
stem Chorwacji, ośrodkiem przemysłowym i największym portem handlowym, 
rybackim i tranzytowym oraz centrum naukowym i kulturalnym. Największy 
rozkwit przeżywało w średniowieczu, bo dogodne położenie sprzyjało bogaceniu 
się na handlu. Rijeka należała początkowo do Chorwacji, następnie przeszła we 
władanie węgierskie, a w XV wieku pod rządy Habsburgów. W 1723 roku został 
proklamowana „wolnym portem". W XIX wieku nastąpił jej rozwój gospodarczy, 
od 1870 roku była samodzielną jednostką administracyjną wchodzącą w skład 
Krajów Korony Świętego Stefana - węgierskiej części dualistycznych Austro-Wę- 
gier. Po I wojnie światowej przynależność państwowa Fiume stała się przedmio
tem sporu pomiędzy Włochami a nowo powstałym Królestwem Serbów, Chor
watów i Słoweńców. W 1920 roku państwa te porozumiały się i powstało Wolne 
Miasto Fiume, ale już w 1924 roku uległo podziałowi i zostało włączone do Kró
lestwa Włoch. W 1947 roku oficjalnie przyłączono je do Jugosławii, a po jej rozpa
dzie znajduje się w Chorwacji.

Dużym ośrodkiem marynarki austro-węgierskiej była Pola. Pula, dawniej 
Pola, jest położona na wzgórzach w południowej części Istrii, nad głęboką za
toką, otoczona przez małe wyspy. Od 43 roku stała się kolonią rzymską, przez 
co została ośrodkiem administracyjnym i handlowym. W tym czasie przeżywała 
okres świetności. Gdy cesarstwo rzymskie upadło, przeszła pod wpływy Bizan
cjum. W roku 1145, podobnie jak inne miasta półwyspu, została zmuszona do 
złożenia przysięgi Wenecji, lecz już w 1150 roku zbuntowała się. W 1334 roku 
została zajęta przez Republikę Wenecką. Skutkiem epidemii liczba jej mieszkań
ców spadła do 300, została jednak ponownie zasiedlona przez uciekinierów z 
Bośni i Dalmacji, uchodzących przed Turkami. Znów odzyskała świetność w XIX 
wieku, gdy zbudowano stocznie i fortyfikacje, a arystokracja przyjeżdżała tam w 
celach rekreacyjnych. Po I wojnie światowej Istrię wraz z Pulą zajęli Włosi, a po 
II wojnie światowej zniszczone miasto przypadłe Jugosławii, i po jej rozpadzie - 
Chorwacji. Pod koniec XIX wieku żyło w Puli 40 tysięcy mieszkańców, w 1910 roku 
- 60 tysięcy, natomiast w roku 2001 - ponad 59 tysięcy.

MARYNARKA WOJENNA AUSTRO-WĘGIER
W 1913 roku austro-węgierska marynarka wojenna była zorganizowana następu
jąco. Jej dowództwo znajdowało się w Poli, a Sekcja Marynarki Ministerstwa Woj
ny, którą kierował zastępca dowódcy marynarki, oraz Urząd Kontroli Marynarki 
- w Wiedniu. W Poli zlokalizowano również inne centralne instytucje marynarki: 
Arsenał, Urząd do Spraw Budownictwa Lądowego i Wodnego, Urząd Prowian
towy i Urząd Hydrograficzny oraz Obserwatorium Astronomiczne i Meteorolo
giczne, Muzeum i Biblioteka, Sąd i Urząd Parafialny. Liczące ponad 2 113 kilo
metrów wybrzeże morskie podzielone było na cztery sektory zarządzane przez 
dowództwa okręgów morskich: w Trieście - od granicy włoskiej do Przylądka 
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ABSOLWENCI AKADEMII MARYNARKI W FIUME W POLSKIEJ...

Salvore oraz w Sebenico, obejmujący wybrzeże dalmatyńskie, bez rejonu Zato
ki Kotorskiej, którym zarządzało Dowództwo Okręgu Obronnego w Castelnu- 
ovo. Wybrzeże Istrii i rejon Fiume podlegały bezpośrednio Admiralicji Portowej 
w Poli będącej zwierzchnią władzą wojskowo-terytorialną dla całego wybrzeża. 
W gestii marynarki wojennej były również okręgi uzupełnień: Triest, Fiume i Se
benico. Oprócz bazy w Poli status portu wojennego miał Kotor. Dużą rolę, jako 
baza marynarki wojennej, odgrywał także Sibenik.

Problematyka narodowościowa Austro-Węgier oraz sił zbrojnych monarchii 
była złożona. W 1910 roku liczba ludności wynosiła 51 390 tysięcy a struktura na
rodowościowa przedstawiała się następująco: Niemcy stanowili 23,3% ludności, 
Węgrzy - 19,5%, Czesi - 12,5%, Słowacy - 3,8%, Polacy - 9,6%, Ukraińcy - 7,7%, 
Słoweńcy - 2,4%, Chorwaci i Serbowie - 10,7%, Rumuni - 6,2%, Włosi - 1,5% i 
osoby wyznania mojżeszowego - 4,4%4. W tym roku stan austro-węgierskich sił 
zbrojnych wynosił 1 524 609 żołnierzy i marynarzy, w tym Niemcy stanowili 25,1%, 
Węgrzy - 22,8%, Czesi - 12,7%, Słowacy - 3,5%, Polacy - 7,7%, Ukraińcy - 7,4%, 
Słoweńcy - 2,4%, Chorwaci i Serbowie -10,1%, Rumuni - 6,8%, Włosi -1,6% i oso
by wyznania mojżeszowego - 3,1%5. Jeżeli chodzi o narodowość polską, to w 1894 
roku grupa oficerów Polaków liczyła 3 117 osób i stanowiła 4,3% korpusu oficer
skiego. Wówczas Polacy byli na czwartym miejscu: po Niemcach (71,1%), Węgrach 
(12,7%) i Czechach (6,4%), wyprzedzali Chorwatów i Serbów (2,9%). W latach 1895- 
1900 nastąpił spadek liczby oficerów Polaków w siłach zbrojnych, w 1900 roku o 
1/3 w stosunku do stanu z 1894 roku, stanowili wówczas 2,7% korpusu oficerskie
go. Minimum przypada na rok 1907, gdy polskich oficerów było 596 (2,3%). Od 
tego czasu liczba Polaków i przedstawicieli innych grup mniejszościowych wzra
stała. W 1911 roku grupa Polaków liczyła 827 osób, co stanowiło 2,9% oficerów.

W 1913 roku w austro-węgierskiej marynarce wojennej służyło 16 762 ma
rynarzy i 3 756 podoficerów. Służbę pełniło 908 oficerów i chorążych morskich, 
z tego 72% było zaokrętowanych, oraz 722 oficerów niekombatantów i urzędni
ków marynarki. Wśród nich było kilkunastu kapelanów, tyluż audytorów i około 
stu lekarzy. Największą grupę stanowili inżynierowie marynarki oraz mechani
cy okrętowi, którzy nie posiadali wówczas statusu oficerów6. Rozbudowa floty 
wojennej przed wybuchem I wojny światowej spowodowała wzrost liczby ofice
rów. Powiększono wtedy także liczbę uczniów Akademii Marynarki we Fiume 
do 185 (łącznie cztery roczniki) oraz powołano jednoroczną Szkołę Aspirantów 
Morskich, w której szkolono kandydatów na oficerów zawodowych posiadają
cych wykształcenie średnie - w 1913 roku miała 53 uczniów. Kadry podoficerskie 
przygotowywała Szkoła Podoficerska - dawna Szkoła Jungów Okrętowych oraz 
tak zwana Maschinenschule.
4 Jan Rydel, W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach 
zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868-1918, Kraków 2001, tabela 3.
5 Ibidem, tabela 4.
6 Ibidem, s. 63.
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Walter Pater

W marynarce wojennej Austro-Węgier istniały następujące korpusy osobowe 
personelu oficerskiego7: oficerowie morscy, duchowni, audytorzy, lekarze, inży
nierowie, mechanicy, elektromechanicy i komisarze. Tylko cztery pierwsze były 
rzeczywiście korpusami oficerskimi, natomiast pozostali byli urzędnikami mary
narki. Oficerowie korpusu morskiego dzielili się na kategorie: oficerów morskich 
i oficerów morskich służby miejscowej. Oficerowie pierwszej kategorii byli ofice
rami morskimi o pełnych uprawnieniach, którzy mogli być wykorzystywani na 
wszelkich stanowiskach służbowych na morzu i na lądzie. Do drugiej kategorii 
przenoszono tych oficerów, którzy z jakichś powodów nie nadawali się do służby 
na morzu. Oficerowie służby lokalnej nosili te same mundury, co oficerowie ka
tegorii pierwszej i też mogli awansować do najwyższych stopni, ale awanse uzy
skiwali wolniej. Korpus oficerów morskich uzupełniany był przez absolwentów 
Akademii Marynarki w Fiume i Szkoły Aspirantów Morskich w Poli.

Do Akademii Marynarki przyjmowano kandydatów z ukończoną czwartą 
klasą szkoły średniej. Nauka trwała cztery lata, w okresie zimowym na lądzie, 
a latem na okręcie szkolnym. Pierwsze dwa lata były poświęcone uzupełnianiu 
wiadomości ogólnych do poziomu wyższych klas szkoły średniej, a kolejne dwa 
- specjalistycznym studiom teoretycznym. Za naukę w akademii zasadniczo na
leżało zapłacić, istniała jednak pewna liczba miejsc bezpłatnych oraz płatnych 
połowę kosztów. Absolwenci Akademii Marynarki zostawali kadetami morskimi 
i pełnili służbę w charakterze pomocników oficerów na okrętach.

Szkoła Aspirantów Morskich przyjmowała kandydatów z maturą. Egzamin 
konkursowy do niej był trudny i obejmował pełen zakres egzaminu dojrzałości 
szkoły realnej. Kandydaci uznani za zdolnych do przyjęcia byli zaprzysiężeni 
i mianowani aspirantami morskimi, otrzymywali gażę i służba liczyła im się od 
dnia mianowania. Równocześnie zobowiązywali się do czteroletniej służby. Szko
ła Aspirantów Morskich trwała rok i obejmowała tylko przedmioty specjalistycz
ne takie, jakie wykładano na ostatnich dwóch latach w Akademii Marynarki, oraz 
ćwiczenia praktyczne. Po roku szkolenia odbywał się egzamin, od wyniku które
go zależała ich nominacja na kadetów morskich.

Dalsze losy absolwentów Akademii Marynarki i Szkoły Aspirantów Mor
skich były jednakowe. Po roku służby na okrętach kadeci przechodzili roczny kurs 
dopełniający na okręcie szkolnym, zacumowanym w Poli, jako przygotowanie 
do egzaminu oficerskiego. Po zdaniu egzaminu z pomyślnym wynikiem kadeci 
otrzymywali stopień chorążego morskiego. Dalszy ich awans na poruczników fre
gaty następował w razie potrzeby obsadzenia wolnych stanowisk. Stopień podpo
rucznika nie istniał w korpusie morskim. Aspiranci, kadeci i chorążowie morscy 
należeli do XII klasy rang, wprawdzie jeszcze nie byli oficerami, ale należeli do 
korpusu oficerów morskich i podlegali sądowi honorowemu dla młodszych ofi

7 Czesław Petelenz, Organizacja marynarki austro-węgierskiej, „Przegląd Morski", 1931 nr 
34, s. 2098-2099.
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cerów morskich. Ponadto, w siłach zbrojnych Austro-Węgier była też możliwość 
awansowania na najniższe stopnie oficerskie doświadczonych i zasłużonych pod
oficerów. Ponadto reforma z 1868 roku, poprzez wprowadzenie ochotniczej służby 
jednorocznej, otworzyła nową drogę uzyskiwania stopnia oficerskiego.

W latach 1900-1914 dla austro-węgierskiej marynarki wojennej zwodowano: 
10 pancerników, w tym trzy typu „Erzherzog Karl", cztery - „Tegetthoff", trzy 
- „Habsburg" i trzy - „Radetzky" oraz krążownik pancerny „Sankt Georg", czte
ry szybkie krążowniki „Admirał Spaun", „Saida", „Helgoland" i „Novara", 19 
kontrtorpedowców, w tym typu „Huszar" (12 okrętów), „Tatra" (6) i „Warasdi- 
ner" oraz 6 torpedowców, 7 okrętów podwodnych, dwa monitory rzeczne, kutry 
patrolowe, okręty warsztatowe, okręt ratowniczy, stawiacz min i dwa węglowce. 
Gdy zbliżała się I wojna światowa flota austro-węgierska była szóstą, co do wiel
kości, flotą wojenną w Europie i ósmą na świecie8. W momencie wybuchu I wojny 
światowej w jej skład wchodziło: 12 okrętów liniowych (3 po 20 300 t, 3 po 14 
500 t, 3 po 10 600 t i 3 po 8 300 t), 14 krążowników o tonażu od 1 530 do 7 300 t, 
20 kontrtorpedowców, około 55 torpedowców, 6 okrętów podwodnych, 12 zmo
bilizowanych transportowców i okręty specjalne. Ogólny tonaż okrętów wojen
nych wynosił 218 200 ton. Z jednostek tych utworzono dwie eskadry okrętów 
liniowych, po dwa dywizjony w eskadrze i flotyllę krążowników, w skład której 
wszedł dywizjon krążowników i dwie flotylle torpedowców. Ponadto dowódz
two obrony wybrzeża dysponowało dwoma dywizjonami krążowników, 30 kon- 
trtorpedowcami i torpedowcami oraz jednostkami pomocniczymi. Po mobilizacji 
marynarka liczyła 33 736 oficerów, podoficerów i marynarzy, w tym na operacyj
nych jednostkach pływających służyło 19 405 osób, na okrętach obrony wybrzeża 
- 8 529, a 4 276 w jednostkach, służbach i sztabach na lądzie. W rezerwie pozosta
wało 1 526 osób, a w listopadzie dodatkowo powołano do służby jeszcze 240 ofi
cerów rezerwy. Marynarką wojenną9 kierował Departament Morski Ministerstwa 
Wojny w Wiedniu. Jego szef był jednocześnie zastępcą do spraw morskich mini
stra wojny i głównodowodzącym floty wojennej. W 1913 roku siedziba Dowódz
twa Floty została przeniesiona z Wiednia do Poli. Urzędem Dowództwa Floty 
odtąd kierował starszy oficer, pełniący obowiązki jej inspektora. Departamentowi 
Morskiemu podlegało bezpośrednio dowództwo portu wojennego (Urząd Admi
ralicji) w Poli, będące organem administracyjnym, kontrolnym i porządkowym. 
Podlegały mu porty w Trieście i Sebenico. Główną bazą floty wojennej była Pola, 
a strategicznie ważnymi portami: Cattaro i Lussin, bazą rezerwową - Sebenico. 
Porty te jednocześnie były twierdzami. W Rijece i Trieście znajdowały się stocz
nie, w których w chwili wybuchu wojny budowano cztery okręty liniowe, trzy 
krążowniki, sześć kontrtorpedowców i okręt podwodny.

8 Karoly Csonkareti, Marynarka Wojenna Austro-Węgier w I wojnie światowej 1914-1918, 
Kraków 2004, s. 17-18.
9 Ibidem, s. 3, 27-28.
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Skutkiem przebiegu I wojny światowej zakończyły się dzieje państwa i jego 
marynarki10. Choć flota wojenna realizowała zadania, w październiku 1918 roku 
Austro-Węgry pogrążyły się w bezładzie. Budapesztowi bezpośrednio zagroziła 
armia przeciwnika. W krajach i prowincjach dualistycznej monarchii, zwłaszcza 
na kresach, wybuchały demonstracje o charakterze politycznym, połączone z żą
daniami zawarcia pokoju, oraz ekonomicznym i narodowym. Działania cesarza 
idące w kierunku ocalenia integralności państwa zakończyły się bez pozytywnych 
rezultatów. Ostateczny cios monarchii zadały następujące po sobie oświadczenia 
Polaków, Rumunów i Słowaków, a zwłaszcza Słoweńców i Chorwatów, którzy 
deklarowali samodzielną realizację swoich aspiracji państwowych. W stanie roz
kładu znalazły się siły zbrojne. Wpłynęło to też na nastroje w marynarce wojen
nej - postępująca anarchia zaczęła opanowywać jej główne bazy. Aby zapobiec 
spodziewanemu wydaniu okrętów Włochom, 31 października 1918 roku w Poli 
zostały one przekazane Radzie Narodowej Słoweńców, Chorwatów i Serbów, 
jako naczelnemu organowi Państwa Południowych Słowian, pretendującemu do 
sukcesji po dualistycznej monarchii na Adriatyku. Nowe państwo stało się siód
mym, a z uwagi na trwającą w Rosji wojnę domową, która rozproszyła jej flotę, 
faktycznie szóstym morskim mocarstwem świata. Jednakże przyszłość okrętów 
byłej austro-węgierskiej marynarki ostatecznie rozstrzygnęły traktaty pokojowe: 
z Austrią w 1918 roku i Węgrami w roku 1920.

AKADEMIA MARYNARKI
Akademia Marynarki w Fiume, tak jak marynarka wojenna monarchii Habsbur
gów, miała długą tradycję. Zręby marynarki stworzył cesarz Józef II w 1786 roku. 
Liczyła wówczas 160 osób, a w 1805 roku miała już 600. Kiedy przyłączono We
necję w 1815 roku stan cesarskiej marynarki wzrósł do 2 700 ludzi, a w roku 1817 
do 3 013 oficerów i marynarzy, utrzymując się na tym poziomie do lat pięćdzie
siątych XIX wieku. Dopiero po przegranej przez Austrię wojnie z Prusami i Wło
chami w 1866 roku zawarta została ugoda z Węgrami i państwo przekształcono 
w monarchię dualistyczną ze wspólnym władcą, cesarzem w Austrii i królem 
na Węgrzech, polityką zagraniczną, wojskową i finansową. Po tej ugodzie po
kojowy etat cesarsko-królewskiej marynarki od 1867 do końca wieku XIX potro
ił się. W 1867 roku cesarsko-królewska flota wojenna składała się z: śrubowego 
okrętu liniowego, 7 śrubowych fregat pancernych, 8 mniejszych śrubowych fregat 
i korwet, 9 mniejszych kanonierek śrubowych lub bocznokołowych i 7 kanonie- 
rek oraz 14 różnych bocznokołowców. Poza tym miała jeszcze 34 różne okręty 
żaglowe i wiosłowe. Ponieważ państwa morskie zaczęły w tym czasie budować 
okręty parowe, jednostki żaglowe utraciły wartość bojową i przeznaczone zostały 
na jednostki szkolne, ekspedycyjne i reprezentacyjne11.
10 Paweł Wieczorkiewicz, Spod bandery czerwono-biało-czerwonej pod biało-czerwony, w: K. 
Csonkareti, op. cit., s. 248-257.
11 Ibidem, s. 7-9.
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Na początku XIX wieku oficerowie floty wojennej rekrutowali się z cudzo
ziemców, a marynarze - z marynarki handlowej. Wenecja, która w latach 1791- 
1805 i 1815-1866 należała do Austrii, miała utworzoną w 1774 roku Szkołę Morską, 
która nie odegrała większej roli i przestała istnieć po upadku republiki. Austria, 
gdy w 1798 roku przejmowała pozostałości weneckiej marynarki, tej szkoły nie 
przejęła. Dopiero w 1802 roku przy arsenale w Wenecji powstała Szkoła Kade
tów. Ale wraz ze stratą Wenecji w 1805 roku utracono i szkołę. Odrodziła się pod 
włoskim panowaniem w 1811 roku, jako Kolegium Morskie w dawnym klaszto
rze św. Anny w Wenecji. Natomiast Austria, która w 1815 roku ponownie zajęła 
Wenecję, przejęła dla swojej marynarki również uczelnię, która istniała do 1820 
roku jako Kolegium Morskie, a później, jako Kolegium Kadetów. Absolwentami 
kolegium byli wybitni austriaccy dowódcy morscy - admirałowie Wilhelm von 
Tegetthoff i Maximilian Daublebsky von Sterneck zu Ehrenstein. W 1848 roku 
zakład ten przestał istnieć, z tym, że słuchaczy i część wykładowców przenie
siono do Triestu. W 1852 roku został przemianowany na Akademię Marynarki. 
Ale obszar, na którym stał budynek akademii stał się niezbędny dla planowanej 
budowy dworca kolejowego, więc szukano terenu dogodnego do budowy nowej 
siedziby. Wybrano Fiume i tam w latach 1855-1857 został zbudowany nowy bu
dynek akademii. Ale akademia funkcjonowała w nim tylko rok, ponieważ została 
przeniesiona z powrotem do Triestu, a jej budynek przejęło Ministerstwo Wojny 
i we wrześniu 1858 stał się siedzibą Szkoły Kadetów, przeniesionej z Krakowa. 
W 1859 Akademię Marynarki rozwiązano. Zamiast niej, z początkiem roku 1860 
powołano Kurs Elewów na okręcie „Venus". Akademię odtworzono w 1866 roku 
we Fiume i pozostała tam do 1914 roku, od roku 1889 jako cesarsko-królewska 
Akademia Marynarki. Na początku I wojny światowej, przeniesiona została do 
Wiednia, najpierw do Stiftskaserne, a potem do Schlosshof. Pozostała tam tyl
ko w roku akademickim 1914/1915, i na koniec, od początku następnego roku 
do końca listopada 1918 roku, mieściła się w Braunau. A w budynku akademii 
w Fiume w 1914 roku został zorganizowany szpital połowy, od 1918 roku - szpi
tal miejski12.

Akademię Marynarki w Fiume ukończyli między innymi: chorwacki admirał 
Maximilian Njegovan (1858-1930) - absolwent z 1877 roku i węgierski, a wcześniej 
austro-węgierski, admirał Miklós Horthy de Nagybanya, regent Królestwa Węgier 
(1868-1957) - absolwent z 1886 roku. Absolwentem jej był również Chorwat Janko 
Vuković de Podkapelski (1871-1918), jeden z najzdolniejszych oficerów cesarsko- 
-królewskiej floty, w roku 1914 dowódca 1 Dywizjonu Torpedowego i kontrtorpe- 
dowca „Csepel", następnie pancernika „Babenberg", 2 Flotylli Torpedowej i lek
kiego krążownika „Admirał Spaun" oraz flagowego pancernika „Viribus Unitis". 
31 października 1918 roku, po ustanowieniu Państwa Słoweńców, Chorwatów 
i Serbów, awansował na stopień admirała i został naczelnym dowódcą floty.

12 Internet, www.kuk-kriegsmarine
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Przyjmuje się, że wśród uczniów Akademii Marynarki było 28 Polaków13. 
Jednakże polskość sześciu z nich budzi wątpliwości, mogli to być również Niemcy 
lub Czesi. Pochodzenie społeczne Polaków uczniów akademii było zróżnicowa
ne: 10,7% pochodziło z rodzin wielkich posiadaczy ziemskich, a 3,6% było syna
mi właścicieli mniejszych majątków ziemskich, 25% - synami oficerów, 17,8% - 
urzędników państwowych wyższych szczebli, a 14,3% - innych urzędników, 25% 
należało do zamożnych, a 3,6% - do niezamożnych rodzin przedstawicieli wol
nych zawodów, urzędników prywatnych i przedsiębiorców. Przed wstąpieniem 
do akademii 17,8% uczniów miało wykształcenie wojskowe, a 82,2% - cywilne.

Absolwenci Akademii Marynarki po jej ukończeniu nie awansowali automa
tycznie na pierwszy stopień oficerski, lecz otrzymywali stopień chorążego mor
skiego, dzielący się na dwie klasy, z tym, że status chorążych morskich był znacz
nie wyższy niż pozycja kadetów w wojskach lądowych. Pod pewnymi względami 
Akademię Marynarki można traktować jako szkołę kadetów lub wyższe gimna
zjum wojskowe. Rozdzielenie absolwentów Akademii Marynarki w Fiume od ofi
cerów, którzy ukończyli Szkołę Aspirantów Morskich w Poli, sprawia trudność, 
ponieważ dla oficerów austro-węgierskich po zakończeniu szkolenia w Akademii 
Marynarki oraz w Szkole Aspirantów Morskich, najważniejsze było ukończenie 
Szkoły Kadetów Morskich i egzamin oficerski. Nie udało się tylko ustalić, jaką 
uczelnię ukończył kapitan marynarki Aleksander Seyk.

POLACY W AUSTRO-WĘGIERSKIEJ MARYNARCE WOJENNEJ
Polacy w dziejach austro-węgierskiej marynarki wojennej odegrali rolę drugopla
nową, ale dostrzegalną. Ponieważ Austria uczestniczyła w rozbiorach Polski, na 
początku XIX wieku, nie garnęli się do służby dla nich niespotykanej, tym bardziej, 
że nie zapewniała prestiżu w Galicji i Lodomerii. Pierwszy przełamał tę tradycję 
wiceadmirał Karl baron Lewartow von Lewartowsky (1806-1864). Doszedł do sta
nowisk dowódcy eskadry, komendanta bazy morskiej w Poli, zastępcy ministra 
marynarki i inspektora sił morskich. Polskiego pochodzenia byli też: specjalista 
do spraw fortyfikacji portów wojennych inżynier Apolinary Ujejski (1808-1876), 
który uzyskał w marynarce stopień generała majora i był inspektorem marynarki 
oraz prawnik Edward Bronisław Gedl (1854-1909) - audytor, kierownik oddziału 
prawnego Sekcji Marynarki w Ministerstwie Wojny, a następnie generał major 
i szef kancelarii Najwyższego Sądu Wojskowego. Sytuacja zmieniła się w drugiej 
połowie XIX stulecia po uzyskaniu przez Galicję autonomii, gdy prawie zniknęły 
opory przed wstępowaniem do służby w siłach zbrojnych.

Motywy zaciągu do marynarki wojennej były różne. Najbardziej oczywistym 
było zamiłowanie do służby wojskowej, co w przypadku floty wojennej łączyło 
się jeszcze z romantyką służby na morzu. Osoby bardziej uświadomione narodo
wo sądziły, że kariera wojskowa dobrze przygotowuje do współdziałania przy 

13 J. Rydel, op. cit., tabela 28.

14



ABSOLWENCI AKADEMII MARYNARKI W FIUME W POLSKIEJ...

wywalczaniu niepodległości ojczyzny, choć takie tłumaczenia można uznać za 
próbę szukania usprawiedliwienia. Najczęściej do wojska i marynarki wojennej 
szło się pewnie z woli rodziców albo opiekunów. Zwłaszcza mogło dotyczyć to 
osób, które z trudnością poddawały się typowemu modelowi wychowawczemu. 
Istotny był też aspekt ekonomiczny, kiedy rodzina nie była w stanie pokrywać 
kosztów za dalsze pobieranie nauk i utrzymanie młodego człowieka. Dążenie 
do służby na Adriatyku, jakie zaznaczyło się w drugiej połowie XIX wieku nieco 
osłabło pod koniec wieku i odtąd liczba Polaków w korpusie oficerów marynarki 
zaczęła się zmniejszać, z 4% w roku 1885 do 2,8% w roku 1910. Wiązać się to mo
gło z wysokimi wymaganiami stawianymi kandydatom do Akademii Marynarki, 
jak i rozbudową floty wojennej, co powodowało liczniejszy nabór, przy stosun
kowo jednakowej liczbie Polaków zaciągających się do służby na morzu. Spośród 
przedstawicieli pierwszego polskiego pokolenia w cesarsko-królewskiej flocie 
jeszcze kilku zrobiło wielkie kariery. W 1913 roku rangę kontradmirała w sta
nie spoczynku otrzymał Stanislaus Schanzer (1859-1927). Reaktywowany został 
w 1915 roku i pracował w Wiedniu, jako wojskowy inspektor elektrowni i nad
zorca firm produkujących dla wojska, w 1918 roku został przeniesiony do Sekcji 
Marynarki Ministerstwa Wojny. Wybitnym oficerem liniowym okazał się Juliusz 
von Ripper. Mianowany w 1911 roku admirałem, w 1913 roku przeszedł w stan 
nieczynny. Uchodził za najwybitniejszego taktyka we flocie austro-węgierskiej. 
Mieczysław Pietruski przeniesiony na stanowisko komendanta Arsenału w Poli, 
został w 1904 roku awansowany na stopień kontradmirała i dowódcę eskadry, 
a następnie dowódcę 2 Dywizjonu Pancerników. Kolejnym polskim admirałem 
był Napoleon Louis Edler von Wawel (1861-1934). Oni nie wyrzekli się polskości. 
Juliusz Ripper przyczynił się do morskiej kariery Józefa Conrada-Korzeniowskie- 
go, Mieczysław Pietruski utrzymywał stosunki w polskich kręgach towarzyskich, 
a Napoleon Louis-Wawel piękną polszczyzną pisywał do krakowskich dzienni
ków sprawozdania z rejsów. Odbudowa państwowości polskiej i próby utworze
nia floty wojennej, otworzyły Polakom służącym w cesarsko-królewskiej mary
narce drogę do służby w polskiej Marynarce Wojennej14. Ponieważ w roku 1918, 
po rozpadzie austro-węgierskiej monarchii, większość z nich, dzięki działaniom 
Bogumiła Nowotnego i Czesława Petelenza, dosyć szybko znalazła się w Warsza
wie, w przeciwieństwie do najliczniejszych byłych oficerów marynarki rosyjskiej, 
którzy musieli przedzierać się do ojczyzny przez ogarniętą wojną domową Rosję, 
dlatego oni stali się zaczątkiem morskiej kadry oficerskiej odrodzonej Rzeczy
pospolitej. Formalnie największą karierę z nich zrobił Bogumił Nowotny, który 
został pierwszym zwierzchnikiem odrodzonej w 1918 roku Marynarki Wojennej 
- szefem Sekcji Marynarki Ministerstwa Spraw Wojskowych, Ważne stanowiska 
w administracji państwowej i żegludze zajmował Hugon Pistel. Gorzej powiodło 
się Stanisławowi Witkowskiemu, choć został pierwszym dowódcą batalionu mor

14 P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 248-264.
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skiego i portu wojennego w Modlinie. W pierwszych latach polskiej Marynarki 
Wojennej w składzie jej korpusu morskiego znalazło się 20 oficerów zawodowych 
i rezerwy austro-węgierskiej marynarki wojennej, co stanowiło nieco ponad 16% 
całości. Podobnie proporcja ta wyglądała w korpusie morskich oficerów technicz
nych - 14 oficerów zawodowych i rezerwy, czyli nieco poniżej 14%, ale pewnie 
nieco więcej, bowiem pochodzenia około 1/3 stanu nie da się obecnie zweryfiko
wać. W korpusie rzeczno - brzegowym było 5 oficerów zawodowych i rezerwy 
marynarki oraz 10 oficerów zawodowych wojsk lądowych15. A według nowszych 
ustaleń, w Marynarce Wojennej pełniło służbę 73 oficerów wywodzących się z au- 
stro-węgierskich sił zbrojnych, 51 z nich to byli oficerowie, a 2 - podoficerowie 
(lub marynarze) austro-węgierskiej marynarki wojennej, natomiast 20 uprzednio 
służyło w austro-węgierskich wojskach lądowych, 17 jako oficerowie a 3 - podofi
cerowie (lub szeregowi). Najdalej w hierarchii służbowej w początkowym okre
sie, pomijając komandorów Bogumiła Nowotnego i Stanisława Witkowskiego, 
zaszli: Jerzy Zwierkowski, Czesław Petelenz i Otton Metzger, oficerowie rezer
wy, zmobilizowani w roku 1914. Najwybitniejszymi oficerami marynarki polskiej 
i austro-węgierskiej byli: wiceadmirał Napoleon Louis-Wawel, kontradmirał Je
rzy Zwierkowski, kontradmirał Karol Korytowski, kontradmirał Tadeusz Pod- 
jazd-Morgenstern, generał brygady Eugeniusz Ciastoń, kontradmirał Leon (Le
onard) Moszczeński, komandor Franciszek Dyrna, komandor Bogumił Nowotny, 
komandor Karol Trzasko-Durski, komandor Czesław Petelenz, komandor Otton 
Metzger, komandor Bernard Muller, komandor Ludwik Ziembicki, komandor 
Henryk Eibel, pułkownik Marian Gąsiorowski, komandor Stanisław Witkowski, 
komandor porucznik Fryderyk Dyrna, komandor porucznik Włodzimierz Kod- 
rębski, komandor porucznik Hugon Pistel, komandor porucznik Artur Reyman 
i kapitan marynarki Stefan Schmidt.

POLSCY OFICEROWIE ABSOLWENCI AKADEMII MARYNARKI W FIUME 
Wiceadmirał Napoleon Louis Edler von Wawel
Napoleon Louis-Wawel16 urodził się w 1861 roku w Krzeszowicach w spoloni
zowanej rodzinie mieszczańskiej Louisów, pochodzenia francuskiego. Był synem 
prawnika i historyka, sędziego Sądu Krajowego w Krakowie, który w 1877 roku 
uzyskał szlachectwo z przydomkiem Wawel. Najpierw uczył się w gimnazjum 
w Krzeszowicach i następnie w gimnazjum w Krakowie, a później cztery lata 

15 Alfons Jankowski, łan Kazimierz Sawicki, Lista imienna korpusów oficerskich Marynarki 
Wojennej i członków organizacji „Alfa" Wydziału Marynarki Wojennej Komendy Głównej 
Armii Krajowej, w: Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II: Polska Marynarka Wojenna, cz. I: 
Korpus oficerów 1918-1947, pod redakcją lana Kazimierza Sawickiego, Gdynia 1996, 
s. 133-136; Julian i Małgorzata Czerwińscy, Noty biograficzne oficerów polskiej Marynarki 
Wojennej, w: Ibidem, s. 301-598.
16 Walter Pater, Admirałowie 1918-2005. Słownik biograficzny, Gdynia 2006, s. 90-92; J. 
Rydel, op. cit. s. 224-225
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Napoleon Louis Edler von Wawel

w Akademii Marynarki w Fiu
me, którą ukończył w 1880 roku 
w stopniu kadeta morskiego 
irugiej klasy. Przed awansem 
na pierwszy stopień oficerski 

dbył na korwecie „Pasana" rejs 
do Ameryki Północnej i Ame
ryki Południowej. W końcu 
'881 roku przeniesiony został 
na fregatę „Laudon" i służył na 
niej do początku 1883 roku, bio
rcę udział w walkach w rejonie 
Zatoki Kotorskiej. W 1883 roku 
awansował na kadeta morskiego 
pierwszej klasy. Po służbie na 
awizo bocznokołowym „Andre- 
as Hofer" odbył w latach 1884- 
1885 rejs na korwecie „Donau" 
na wody południowoamerykań
skie i północnoamerykańskie. W 1885 roku otrzymał awans na stopień chorążego 
okrętu liniowego. Następnie szkolił się na kanonierce „Yelebit" i na torpedowcu 
„Adler". W latach 1887-1892 siedem razy zmieniał okręty. Najdłużej służył na 
okręcie szkolnym „Novara" i na torpedowcach. W 1892 roku awansował na po
rucznika okrętu liniowego drugiej klasy. W roku następnym brał udział w prze
prowadzeniu okrętu liniowego z Elbląga do Foli, w dwóch kolejnych uczestniczył 
w transoceanicznym rejsie korwety „Frundsberg" do wybrzeży Afryki oraz do In
dii. W 1899 roku pływał na torpedowcu „Yiper", a w roku następnym na krążow
niku pancernym „Kaiser Karl VI". W latach 1901-1903 był oficerem krążownika 
„Radetzky". W 1903 roku został zaokrętowany na „Taurusie" - jachcie ambasady 
w Konstantynopolu, a następnie, po krótkiej służbie na pancerniku „Habsburg", w 
latach 1905-1909 był attache morskim przy ambasadzie w Londynie. W 1905 roku 
awansował na stopień kapitana korwety, a w 1907 roku - na kapitana fregaty. 
Po powrocie z Londynu najpierw był starszym oficerem pancernika „Arpad", 
a później dowodził dużymi okrętami. Wraz z awansem w 1910 roku na stopień 
kapitana okrętu liniowego powierzono mu dowództwo krążownika pancernego 
„Kaiser Karl VI", a w roku następnym - pancernika „Erzherzog Ferdinand Max". 
W 1913 roku otrzymał awans na stopień kontradmirała oraz nominację na zastęp
cę przewodniczącego Komitetu Technicznego. Od ogłoszenia mobilizacji objął 
stanowisko dowódcy obrony morskiej w Poli, pozostając na nim do końca 1916 
roku. W tym okresie awansował. W 1917 roku otrzymał awans na stopień wicead
mirała, po czym przeszedł w stan spoczynku i osiedlił w Wiedniu. Wkrótce przy
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był do Warszawy i starał się o przyjęcie do sił zbrojnych, jednocześnie pracując 
jako urzędnik cywilny w Departamencie dla Spraw Morskich. Do Wojska Polskie
go przyjęty został 14 kwietnia 1920 roku i zweryfikowany 30 stycznia 1921 roku 
w stopniu generała porucznika w korpusie morskim. W 1920 roku przydzielony 
został do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wyznaczony na delegata rządu w 
Międzynarodowej Komisji Odry. W stan spoczynku został przeniesiony 30 wrze
śnia 1920 roku z prawem noszenia munduru wiceadmirała. Najpierw zamieszkał 
czasowo w Wiedniu, a w 1923 roku przeniósł się do Bydgoszczy. Zmarł śmiercią 
samobójczą w 1934 roku.

Komandor Bogumił Nowotny
Bogumił Franciszek Nowotny17 urodzony w 1872 roku w Wieliczce, był synem 
radcy wyższego sądu krajowego i radcy dworu. Uczęszczał do szkoły realnej 
w Wieliczce, Krakowie i Nowym Targu, gdzie zdał maturę. Pod wpływem Juliu
sza von Rippera, po ukończeniu szkoły w 1889 roku, zdawał, bez powodzenia, 
egzamin wstępny do Akademii Marynarki w Fiume. Dlatego tego roku rozpoczął 
studia na politechnice w Grazu. W następnym roku znowu stanął do egzaminu, 
który zakończył się pomyślnie. Przyjęty w 1890 roku do marynarki wojennej, 
otrzymał przeszkolenie na korwecie „Novara", a następnie na przełomie lat 1891 
i 1892 odbył praktykę na fregacie „Erzherzog Friedrich". W marcu 1892 roku zdał 
egzamin na kadeta morskiego II klasy i w latach 1992-1995 służył na fregacie „Sa- 
ida". Odbył dwuletni rejs szkolny do portów wschodniej Australii, Nowej Zelan
dii i wysp Melanezji. Po złożeniu w 1894 roku egzaminu oficerskiego w Akademii 
Marynarki w Fiume awansował na kadeta morskiego I klasy. Po stażu na okręcie 
liniowym „Landau" i korwecie „Bravo" otrzymał w 1895 roku awans na stopień 
chorążego morskiego. Potem na okręcie szkolnym „Alpha" przechodził przeszko
lenie w zakresie uzbrojenia torpedowego oraz odbywał staże na okrętach torpe
dowych i okrętach liniowych do otrzymania nominacji na oficera liniowego. 
Awansowany na stopień porucznika okrętu liniowego w 1900 roku, służył na 
monitorach flotylli dunajskiej, między innymi, jako dowódca monitora „Maros". 
W 1902 roku przeniesiono go na stanowisko szefa broni torpedowej krążownika 
pancernego „Kaiser Karl VI" wyruszającego do Chin i Japonii. Od czerwca 
1903 roku przez dwa lata pełnił funkcję komendanta ochrony konsulatu w Peki
nie. Po powrocie do Austro-Węgier w 1905 roku kontynuował służbę jako oficer 
szkoleniowy Akademii Marynarki w Fiume. Służył na kilku okrętach, był pierw
szym oficerem kanonierki torpedowej „Komet", oficerem torpedowym na okręcie 
liniowym „Radetzky" i dowódcą torpedowca „Wurger". Następnie został dorad
cą do spraw morskich i adiutantem generała broni Marijana Vareśanina, guberna
tora Dalmacji. Latem w 1908 roku odbył trzymiesięczną podróż po Rosji, między 

17 Sławomir Kudela, W. Pater, Komandor Bogumił Nowotny (1872-1960), w: Bogumił No
wotny, Wspomnienia, Gdańsk 2006, s. XIV-XXXII.
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innymi w celach wywiadowczych. Następnie został dowódcą torpedowca „Bus- 
sard" i jednocześnie grupy torpedowców w Trieście. Potem ukończył kurs artyle
rii w Poli. Od końca 1910 roku, prawie przez rok, służył jako oficer artylerii na 
krążowniku pancernym „Kaiserin und Kónigin Maria Theresia". W 1912 roku 
awansował na stopień kapitana korwety i na przeszło rok objął stanowisko za
stępcy dowódcy szkolnego okrętu torpedowego „Alpha", po czym służył na pan
cerniku obrony wybrzeża „Wien", okręcie liniowym „Tegetthoff" i krążowniku 
„Kaiser Franz Josef I". W końcu listopada 1913 roku objął stanowisko dowódcy 
kanonierki torpedowej „Trabant" przydzielonej Akademii Marynarki w Fiume, 
które zajmował do wybuchu I wojny światowej. 24 lipca 1914 roku został wyzna
czony na dowódcę kontrtorpedowca „Scharfschutze" i służył na nim przez pra
wie trzy lata, biorąc udział w działaniach wojennych. Do najważniejszych akcji, w 
jakich uczestniczył, należą: udział w ostrzeliwaniu wybrzeży Czarnogóry w okre
sie od 16 sierpnia do 17 września 1914 roku, udany wypad do czarnogórskiego 
portu Antivari 18 października 1914 roku oraz nocna akcja wtargnięcia do prowa
dzącego do Rawenny Kanału Corsini 24 maja 1915 roku, udział w rajdzie sił lek
kich przeciw włoskim obiektom położonym wokół Ankony 26 lipca 1915 roku, 
a także bitwa z włoskimi torpedowcami koło Porto Corsini 3 maja 1916 roku 
i bitwa w cieśninie Otranto 23 grudnia 1916 roku. Powyższe sukcesy przyniosły 
mu 1 maja 1917 roku awans na stopień kapitana fregaty. Od maja 1917 roku zaj
mował stanowisko dowódcy Torpedo-Depotschiffes „IV". Przez kilka miesięcy 
był komendantem twierdzy na wyspie Lussinpiccolo u brzegów Dalmacji, a od 
lutego do końca kwietnia 1918 roku dowódcą pancernika „Erzherzog Karl" i rów
nocześnie dowódcą Eskadry Pancerników. Na życzenie premiera rządu Rady Re
gencyjnej Jana Steczkowskiego i za poparciem arcyksięcia Karola Stefana, który 
wiosną 1916 roku polecił mu udać się do Warszawy w celu zbadania poglądów 
sfer rządzą-cych na koncepcję unii Polski z monarchią habsburską, w listopadzie 
1917 roku złożył podanie o przeniesienie do służby w polskiej Marynarce Wojen
nej, względnie na stanowisko radcy Rady Regencyjnej i oddał elaborat o polskiej 
żegludze morskiej i rzecznej. W kwietniu następnego roku rząd polski wystąpił 
do cesarsko-królewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przydzielenie 
Bogumiła Nowotnego do służby przy rządzie polskim w celu zorganizowania 
żeglugi rzecznej, na co Wiedeń odpowiedział pozytywnie; Nowotny został zwol
niony ze służby w marynarce Austro-Węgier. Najpierw w końcu kwietnia przy
dzielono go służbowo do niemieckiego generalnego gubernatorstwa w Warsza
wie, w czerwcu 1918 roku objął stanowisko szefa Sekcji Żeglugi Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu w rządzie Królestwa Polskiego, które zajmował do końca 
października. Na przełomie lipca i sierpnia wziął udział w dwutygodniowej po
dróży inspekcyjnej z Krakowa do Gdańska. Na początku października 1918 roku 
został współzałożycielem Stowarzyszenia Pracowników na Polu Żeglugi „Bande
ra Polska", ale w październiku 1918 roku rząd polski poinformował wiedeńskie 
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że zajmowanie przez Nowotnego dotychcza
sowego stanowiska stało się bezcelowe. W październiku Nowotny wypowiedział 
pracę i złożył prośbę o ponowne wstąpienie do cesarsko-królewskiej marynarki 
oraz raport o udziale w rejsie po Wiśle. W tym czasie I wojna światowa zbliżała 
się do końca, a cesarstwo austro-węgierskie chwiało się w posadach. Natomiast 
rządząca w Królestwie Polskim Rada Regencyjna próbowała przejąć rządy w od
radzającym się państwie. W odezwie z 12 października 1918 roku do żołnierzy 
wezwała, aby stawili się do Wojska Polskiego, tworzonego w stolicy. Pod koniec 
października 1918 roku Bogumił Nowotny otrzymał od szefa Sztabu Wojsk Pol
skich Rady Regencyjnej rozkaz udania się do Poli w celu zbadania możliwości 
przejęcia okrętów austro-węgierskich oraz zebrania i przywiezienia do Polski ma
rynarzy polskiego pochodzenia. Podróż zakończył w Wiedniu, gdzie dowiedział 
się o przejęciu austro-węgierskiej floty przez nowopowstałe Królestwo Słoweń
ców, Chorwatów i Serbów, i na próżno próbował uzyskać zgodę na przekazanie 
Polsce okrętu bazy „Gaa". Z Wiednia ogłosił radiowy apel do Polaków w armii 
austro-węgierskiej o powrót do Polski. 31 października 1818 roku poinformował 
władze wojskowe w Wiedniu, że pozostaje w Polsce i w listopadzie powrócił do 
Warszawy. 10 listopada dostał rozkaz przejęcia żeglugi wiślanej od Niemców i do 
12 listopada, po pertraktacjach z niemiecką Radą Żołnierską, przejął w Warszawie 
przystanie, magazyny i tabor żeglugi wiślanej. Wyekspediował na statkach około 
2 000 żołnierzy niemieckich i ewakuował jachtem generalnego gubernatora gene
rała pułkownika Hansa von Beselera z Warszawy do Torunia. W listopadzie zor
ganizował grupę około 250 marynarzy przybyłych do Warszawy i obsadził nimi 
część przejętych statków. Po przekazaniu żeglugi wiślanej szefowi Sekcji Dróg 
Wodnych Ministerstwa Komunikacji, przedłożył szefowi Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego projekt utworzenia polskiej Marynarki Wojennej. Dekret powo
łujący Sekcję Marynarki w Ministerstwie Spraw Wojskowych podpisał naczelnik 
państwa Józef Piłsudski 28 listopada 1918 roku. Bogumił Nowotny został w nim 
mianowany pułkownikiem marynarki i szefem sekcji. A formalnie, dopiero 
1 stycznia 1919 roku został przeniesiony na emeryturę w stopniu kapitana okrętu 
liniowego, i od 28 lutego 1919 roku znalazł się w służbie państwa polskiego. Za
sadniczą przyczyną przygotowania dekretu o utworzeniu marynarki była potrze
ba ujęcia przybyłych marynarzy w ramy organizacyjne. Dzięki temu na początku 
grudnia 1918 roku uzyskał koszary w Modlinie, gdzie skierował około 300 mary
narzy, z których utworzono Oddział Zapasowy Marynarzy. Mimo trudności puł
kownik marynarki Bogumił Nowotny zajmował się organizacją morskiego rodza
ju sił zbrojnych. W grudniu 1918 roku powstała Flotylla Wiślana. Jednocześnie 
zorganizował siedzibę Sekcji Marynarki w Warszawie. Struktura organizacyjna 
sekcji zatwierdzona została 5 marca 1919 roku, natomiast 11 marca Bogumił No
wotny podał się do dymisji. Bezpośrednią przyczyną jego decyzji były przykrości 
związane ze sprawowaniem kierownictwa nad marynarką i przewidywane zmia-
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Bogumił Nowotny na swym koniu służbowym Cobler, Pekin, 
16 lutego 1903 r. Notatka w rogu sporządzoną jest ręką Bogu
miła Nowotnego
ny w Ministerstwie Spraw Wojskowych. W końcu lutego 1919 roku wskutek skar
gi kilku podwładnych został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych. Do
chodzenie sądowe uwolniło go od zarzutów. Jednak jego wniosek uwzględniono 
i 1 lipca 1920 roku został na własną prośbę zwolniony ze służby. Po weryfikacji, 
4 marca 1922 roku został przeniesiony z dniem 1 lipca 1920 roku w stan spoczyn
ku w stopniu pułkownika, z prawem do noszenia munduru. Ale ponieważ odna
leziono pismo, jakie Nowotny wystosował 9 października 1918 roku do Departa
mentu Marynarki cesarsko-królewskiego Ministerstwa Wojny zawierające treści 
mogące świadczyć o braku patriotyzmu, stało się ono powodem wszczęcia przez 
Ministerstwo Spraw Wojskowych sprawy przeciwko Nowotnemu przed Sądem 
Honorowym dla Oficerów Sztabowych przy Kierownictwie Marynarki Wojennej. 
Sąd honorowy w 1925 roku stwierdził, że Bogumił Nowotny, wstępując do pol
skiej Marynarki Wojennej, nie uchybił godności stanu oficerskiego i od zarzutu 
został zwolniony. Od 1925 roku starał się o zweryfikowanie do stopnia kontrad
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mirała. Sprawa doszła do Najwyższego Trybunału Administracyjnego, który 
w 1927 roku wydał wyrok niepomyślny. Uznał wtedy, że jedyną drogą, jaka mu 
pozostała będzie zwrócenie się w tej sprawie do prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej oraz do ministra spraw wojskowych. Listy do nich, prawie identyczne w tre
ści, w których przedstawił swą służbę w polskiej marynarce, napisał 30 listopada 
1927 roku. Po wystąpieniu z czynnej służby poświęcił się sprawom marynarki 
handlowej. Utworzył Towarzystwo Morskie „Sarmacja", którego statki jako 
pierwsze pływały pod polskimi banderami z Gdańska do portów angielskich 
i skandynawskich. W tym okresie komisja weryfikacyjna zakwalifikowała go do 
przeniesienia w stan spoczynku w stopniu pułkownika. Nie wzięto pod uwagę 
jego zasług w zakresie organizowania marynarki, nie ustalono również okolicz
ności, których brak było w jego aktach personalnych, ale które można było stwier
dzić poprzez przesłuchanie świadków. Zwracał się dwukrotnie o ponowne roz
patrzenie jego sprawy, ale bezskutecznie. Argumentował, iż służył Rzeczypospolitej 
z poświęceniem. W marynarce austro-węgierskiej przesłużył 28 lat, a z dolicze
niem dodatkowej wysługi za lata wojny i zaokrętowania - 42 lata, 2 miesiące 
i 24 dni. W marynarce polskiej służył rok, 7 miesięcy i 6 dni, razem przesłużył 
43 lata i 10 miesięcy. Już w marynarce austro-węgierskiej przysługiwał mu sto
pień kontradmirała i byłby go otrzymał, gdyż po objęciu funkcji dowódcy zespo
łu pancerników był na stanowisku etatowym kontradmirała. Oficerowie równej 
mu rangi, a nawet niższej, którzy pozostali do końca wojny w marynarce austro- 
-węgierskiej, otrzymali ten stopień. On wkrótce po objęciu tego dowództwa został 
zwolniony ze służby, po to, aby służyć Radzie Regencyjnej. Podkreślał, że stwo
rzył podwaliny polskiej marynarki i ofiarnie oddał państwu swe usługi. Mienie 
osobiste pozostawił w Poli i utracił je, a mając nadwątlone zdrowie i podeszły 
wiek, nie był w stanie zarabiać na życie. Pozbawiony innych dochodów utrzymy
wał się z emerytury, z której musiał wspierać rodzinę. Apelował o przyznanie mu 
stopnia kontradmirała i odpowiedniej emerytury. Oba listy zostały załatwione 
odmownie, na podstawie wspomnianego wyroku trybunału. W wyniku tych sta
rań uzyskał to, że został zweryfikowany w stopniu komandora. Po odejściu z Ma
rynarki Wojennej przedstawił ministrowi skarbu projekt założenia towarzystwa 
armatorskiego, co zrealizowano przy pomocy Banku Małopolskiego i prywatnych 
akcjonariuszy takich, jak arcyksiążę Karol Stefan z Żywca i późniejszy minister 
Aleksander Skrzyński. Bogumił Nowotny został dyrektorem powstałego Towa
rzystwa Żeglugowego „Sarmacja" S. A. Początkowo urzędował w Kopenhadze, 
nadzorując eksploatację zakupionego w Danii pierwszego statku, a od roku 1922 
w Gdańsku, w porcie macierzystym statków „Sarmacji", których liczba - po przy
stąpieniu do spółki norweskiego towarzystwa armatorskiego Det Bergenske Bal- 
tic Corporation - wzrosła do czterech. Prawdopodobnie w tym czasie, od roku 
1924 mieszkając w Warszawie, odbył studia w wiedeńskiej Hochschule fur Wel- 
thandel, ukończone w roku 1925. W następnym roku „Sarmacja" przestała istnieć 
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po utraceniu statków, w następstwie wypadków losowych. Na zlecenie dyrektora 
Banku Gospodarstwa Krajowego opracował projekt reorganizacji żeglugi wiśla
nej i utworzenia w oparciu o fundusze Banku Gospodarstwa Krajowego nowej 
armatorskiej spółki akcyjnej. Proponowany przez niego napęd motorowy statków 
budził zastrzeżenia fachowców. Niedługo po przewrocie majowym projekty Bo
gumiła Nowotnego zostały odrzucone. Atakowany przez prasę wycofał się z ży
cia publicznego, pozostając jedynie członkiem Rady Głównej Ligi Morskiej 
i Rzecznej. W 1933 roku Bogumił Nowotny wyjechał ze względów zdrowotnych 
do Włoch i osiadł nad Zatoką Rijecką Morza Adriatyckiego, w chorwackim mia
steczku Abbazia na półwyspie Istria. W 1939 roku, po wybuchu II wojny świato
wej i wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski, w wyniku interwencji swego kole

gi - regenta Królestwa Węgier admirała Miklósa Horthy'ego - otrzymał niewysoką 
rentę honorową. Na początku 1945 roku został ostrzeżony przez jednego z człon
ków miejscowej rady partyzanckiej, byłego podwładnego, że zostanie aresztowa
ny i rozstrzelany. Wówczas udało mu się zbiec do Włoch. Po pobycie w obozie 
osiadł w Castel Gandolfo, gdzie zmarł w 1960 roku.

Komandor Karol Trzasko-Durski
Karol Trzasko-Durski18 urodził się w 1894 roku w Grazu. W 1914 roku ukończył 
Akademię Marynarki w Fiume i następnie służył w marynarce wojennej do stycz
nia 1915 roku na stawiaczu min „Basilisk", jako młodszy oficer, a od stycznia do 
maja na pancerniku „Habsburg", jako młodszy oficer w półbaterii dział kalibru 
150 mm. Od maja do listopada tego roku odbył kurs obserwatorów lotniczych, 
a następnie kurs pilotów. W maju 1916 roku otrzymał awans na stopień chorążego 
okrętu liniowego. Służąc w lotnictwie morskim, był dowódcą eskadry i kierowni
kiem szkoły obserwatorów. Po zakończeniu wojny w 1918 roku przebywał w obo
zie polskich żołnierzy w Santa Maria Capua Vitere pod Neapolem, gdzie ukoń
czył skróconą szkołę oficerską. W marcu 1919 roku przybył do Polski i przyjęty w 
stopniu porucznika marynarki do Marynarki Wojennej, służył w Sekcji Marynarki 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, a następnie w Departamencie dla Spraw Mor
skich, jako referent organizacyjny i lotniczy. Wiosną 1920 roku został wysłany do 
Salonik i przywiózł stamtąd drogą morską transport broni na zaczarterowanym 
statku „Cavalla". Od maja do czerwca tego roku służył we Flotylli Pińskiej, jako 
komendant bazy w Mozyrzu. Od lata 1920 roku do stycznia 1922 roku zajmował 
w Dowództwie Wybrzeża Morskiego w Pucku stanowisko kierownika Referatu 
Organizacyjnego, zajmując się sprawami lotnictwa. W 1921 roku został zweryfi
kowany jako kapitan marynarki. W latach 1922-1927 służył we Flocie: najpierw, 
jako zastępca dowódcy kanonierki „Generał Haller", następnie dowódca minow- 
ca „Jaskółka" i jednocześnie dowódca Grupy Trawlerów, ponownie dowódca 
„Generała Hallera" i oficer wachtowy na transportowcu „Warta". W 1924 roku

IK J. i M. Czerwińscy, op. cit., s. 326-327.
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Karol Trzasko-Durski
modzielnego Referatu Lotnictwa, a

był znów dowódcą „Jaskółki" i otrzymał 
awans na stopień komandora podporucz
nika. W 1925 roku był dowódcą kano- 
nierki „Komendant Piłsudski" a w 1926 
roku - dowódcą Dywizjonu Ćwiczebnego. 
Następnie do marca 1927 roku był ostat
nim dowódcą transportowca „Warta". W 
latach 1927-1933 był dowódcą Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Od lute
go 1930 do kwietnia 1931 roku był słucha
czem Oficerskiego Kursu Taktycznego. W 
1931 roku otrzymał awans na stopień ko
mandora porucznika i przyznano mu spe
cjalności lotnika morskiego i obserwatora 
morskiego. Następnie w latach 1933-1939 
roku służył w Kierownictwie Marynarki 
Wojennej, początkowo jako kierownik Sa- 

od 1934 roku - szef Lotnictwa Morskiego.
We wrześniu 1939 roku był ewakuowany w ramach Kierownictwa Marynarki 
Wojennej na Wołyń, był w Deraźnem, skąd przez kraje bałtyckie i skandynawskie 
zdołał przedostać się do Anglii. Od 19 grudnia 1939 roku do września 1940 roku 
był dowódcą okrętu bazy „Gdynia" a potem zajmował stanowisko kierownika 
Bazy Zaopatrzenia. W lipcu 1942 roku został wyznaczony na szefa Polskiej Misji 
Morskiej w Gibraltarze i od września 1943 roku pełnił również obowiązki starsze
go oficera Polskiej Marynarki Wojennej na Morzu Śródziemnym. Następnie od 
października 1944 do 1945 roku pełnił służbę w Kierownictwie Marynarki Wojen
nej jako szef Wydziału Wywiadu Morskiego przy Sztabie Naczelnego Wodza. W 
1945 roku otrzymał awans na stopień komandora. Od tego roku zajmował stano
wisko dowódcy obozu ORP „Bałtyk". Po demobilizacji pozostał w Anglii, w 1948 
roku wyemigrował do Kanady. Zmarł w 1971 roku w Toronto.

Komandor Ludwik Ziembicki
Ludwik Ziembicki14 urodził się w 1898 roku. Ukończył Akademię Marynarki 
i służył w marynarce wojennej, ponadto ukończył jeszcze szkołę torpedową i kurs 
artyleryjski. W 1919 roku został przyjęty w stopniu podporucznika marynarki do 
polskiej Marynarki Wojennej i pełnił służbę w Batalionie Morskim w Modlinie. 
W 1920 roku przebywał na froncie w składzie 1 kompanii I Batalionu Pułku Mor
skiego, awansując na stopień porucznika marynarki. Od grudnia 1920 do lipca 
1921 roku odbywał staż w Royal Navy. W czerwcu 1921 roku został zweryfikowa
ny w stopniu porucznika marynarki. Od października 1921 roku był instruktorem 

' Ibidem, s. 474-475.
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Szkoły Specjalistów Morskich. W roku 1922 ukończył kurs łączności i następnie 
służył we Flotylli Pińskiej, od kwietnia, jako komendant uzbrojonego statku mi
nowego „Generał Sosnkowski" a od 1924 do czerwca 1925 roku był dowódcą 
II Grupy Monitorów i monitora „Warszawa". W 1924 roku otrzymał awans na 
stopień kapitana marynarki. W 1925 roku był słuchaczem Ecole des officiers ca- 
nonniers w Tulonie. W 1928 został dowódcą kanonierki „Komendant Piłsudski", 
następnie w latach 1928-1930 dowodził torpedowcem „Podhalanin". Od listopada 
1931 roku do marca 1932 roku był słuchaczem kursu taktycznego w Toruniu. 
W 1932 roku został dowódcą torpedowca „Mazur" i w roku następnym otrzymał 
awans do stopnia komandora podporucznika. W latach 1935-1936 był dowódcą 
kontrtorpedowca „Wicher". Od czerwca 1936 roku do września 1939 roku służył 
w Kierownictwie Marynarki Wojennej, jako szef Artylerii i Służby Uzbrojenia. 
W 1938 roku został awansowany na stopień komandora porucznika. Od czerw
ca do 25 sierpnia 1939 roku był członkiem komisji generała brygady Ludomiła 
Rayskiego w Londynie, skąd przed wybuchem wojny powrócił do Warszawy. 
We wrześniu 1939 roku został ewakuowany wraz z Kierownictwem Marynarki 
Wojennej na Wołyń, był w Deraźnem, skąd przez Węgry dostał się do Francji. 
Od 25 listopada 1939 do stycznia 1940 roku był komendantem Szkoły Podchorą
żych Marynarki Wojennej na okręcie bazie „Gdynia", następnie od stycznia do 
lutego 1940 roku - zastępcą kierownika Komendy Uzupełnień Floty, później od 
lutego do czerwca komendantem Szkoły Specjalistów Morskich na „Gdyni". Od 
5 czerwca do grudnia tego roku był komendantem Centrum Wyszkolenia Specja
listów Floty. 9 grudnia został kierownikiem Komendy Uzupełnień Floty. Potem, 
od września 1942 roku, służył w Kierownictwie Marynarki Wojennej, jako kie
rownik Referatu Organizacyjno-Wyszkoleniowego. Potem został dowódcą I Dy
wizjonu Kontrtorpedowców i pełniącym obowiązki komendanta morskiego Pół
noc. Pływał jako stażysta na brytyjskich okrętach liniowych „Anson" i „Howe" 
oraz na ciężkim krążowniku „Berwick". Od 30 grudnia 1943 roku był oficerem 
łącznikowym Marynarki Wojennej przy Sztabie Naczelnego Wodza. W 1946 roku 
otrzymał awans na stopień komandora. Po wojnie zamieszkał w Londynie, gdzie 
zmarł w 1985 oku.

Komandor porucznik Franciszek Dyrna
Franciszek Dyrna20, starszy brat komandora porucznika Fryderyka Dyrny, urodził 
się w 1881 roku. Od 1901 roku służył w marynarce wojennej. Ukończył Akademię 
Marynarki w Fiume. W 1906 roku otrzymał awans na stopień porucznika fregaty, 
a w 1911 - porucznika okrętu liniowego. Po przybyciu do kraju służył w polskiej 
Marynarce Wojennej, w 1918 roku został zastępcą komendanta Portu Wojennego 
Modlin a od lutego 1919 roku, w stopniu kapitana marynarki, był komendantem 
tego portu. Od kwietnia tego roku organizował I Batalion Morski i został jego 

211 Ibidem, s. 327.
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pierwszym komendantem. W 1920 roku został zweryfikowany jako komandor 
porucznik. W 1921 roku był przedstawicielem władz polskich w Wolnym Mie
ście Gdańsku i tam został przeniesiony w stan spoczynku. Popełnił samobójstwo 
w 1922 roku w Gdańsku.
Komandor porucznik Fryderyk Dyrna
Fryderyk Jerzy Dyrna21, urodzony w 1884 roku, był młodszym bratem koman
dora porucznika Franciszka Dyrny. Ukończył Akademię Marynarki w Fiume 
w 1904 roku oraz Wydział Elektryczny i Radiowy Politechniki Wiedeńskiej. 
W 1908 roku otrzymał awans na stopień porucznika fregaty i w 1918 roku - po
rucznika okrętu liniowego. Po powrocie do Polski, od 1918 roku służył w Sekcji 
Marynarki Ministerstwa Spraw Wojskowych w stopniu kapitana marynarki. Od 
grudnia 1920 roku nadzorował w Rosyth remont przyznanych Polsce poniemiec
kich torpedowców. W 1921 roku został zweryfikowany jako komandor porucz
nik. Od stycznia 1922 roku służył w Kierownictwie Marynarki Wojennej na etacie 
przejściowym, a w 1923 roku - w Departamencie VI Ministerstwa Spraw Woj
skowych. W 1928 roku został przeniesiony w stan spoczynku. Był wiceprezesem 
i prezesem Związku Byłych Marynarzy, członkiem Zarządu Ligi Morskiej i Kolo
nialnej na Śląsku i członkiem Aeroklubu Śląskiego. Od 1935 roku pracował jako 
inżynier w Hucie Królewskiej w Chorzowie. Od 1938 roku mieszkał w Trzyń- 
cu na Zaolziu, w 1939 roku w Wiedniu, a w latach 1949-1962 w Nowym Jorku. 
W 1962 roku powrócił do Wiednia i tam zmarł w 1973 roku.

Komandor porucznik Włodzimierz Kodrębski
Włodzimierz Andrzej Kodrębski22 urodził się w 1900 roku w Tarnowie. Do paź
dziernika 1918 roku był słuchaczem Akademii Marynarki w Fiume. 30 listopada 
tego roku zgłosił się do Sekcji Marynarki Ministerstwa Spraw Wojskowych jako 
podchorąży i od grudnia służył w Komendzie Portu Wojennego Modlin. 12 stycz
nia 1919 roku został promowany na stopień podporucznika marynarki i służył 
w 2 kompanii Batalionu Morskiego. Potem do kwietnia był dowódcą motorówki 
„Nr 4", i służąc w I Batalionie Morskim, uczestniczył w obejmowaniu Pomorza 
i w zaślubinach z morzem w Pucku. Od czerwca 1920 roku służył w I Batalionie 
Pułku Morskiego i brał udział w walkach nad Wisłą. 4 listopada tego roku został 
wyznaczony na oficera flagowego Dywizjonu Torpedowców i wyjechał z załoga
mi po okręty do Anglii. 28 września 1921 roku powrócił z trzema torpedowcami. 
W 1921 roku został zweryfikowany jako porucznik marynarki. W 1923 roku słu
żył w Dywizjonie Torpedowców na torpedowcu „Mazur" a w latach 1924-1925 
- we Flotylli Pińskiej, jako dowódca monitora „Toruń". W 1924 roku otrzymał 
awans na stopień kapitana marynarki. W latach 1925-1926 był słuchaczem Ecole 
des officiers torpilleurs w Tulonie. W roku 1927 odbywał staże na francuskich 

21 Ibidem, s. 327-328.
22 Ibidem, s. 359.
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niszczycielach i okrętach podwodnych. W 1928 roku zajmował stanowiska do
wódcy „Generała Sosnkowskiego" oraz szefa broni podwodnej Komendy Portu 
Wojennego Gdynia. W roku 1929 był dowódcą torpedowca „Ślązak" i oficerem 
broni podwodnej Dywizjonu Torpedowców. Od lutego do kwietnia 1930 roku był 
słuchaczem kursu aplikacyjnego dla kapitanów marynarki i komandorów pod
poruczników oraz tego roku - dowódcą torpedowca „Mazur" podczas wizyty 
w Tallinie w asyście prezydenta RP. W 1932 roku został awansowany na stopień 
komandora podporucznika, będąc w tym czasie dowódcą Dywizjonu Szkolnego. 
Od września do grudnia tego roku był wykładowcą na Kursie Oficerów Sygna
łowych. Był projektodawcą i organizatorem łączności sygnałowej oraz oficerem 
broni podwodnej w Sztabie Dowództwa Floty. Od kwietnia 1933 roku do czerw
ca 1934 roku zajmował stanowisko dowódcy kontrtorpedowca „Wicher" a od 
1935 roku do 1937 roku - dowódcy „Burzy". W 1938 roku otrzymał awans na 
stopień komandora porucznika. Od 1938 roku do listopada 1939 roku był dowód
cą „Błyskawicy". W październiku 1939 roku zachorował na chorobę wrzodową. 
Następnie, od listopada do grudnia tego roku, jako dowódca „Gdyni", organizo
wał bazę Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii. W grudniu tego roku miano
wany został szefem Biura Historycznego Marynarki Wojennej. Następnie otrzy
mał polecenie prowadzenia prac biura rejestracyjnego przy Biurze Historycznym 
Marynarki Wojennej. Do kwietnia 1940 roku był szefem Biura Historycznego 
Marynarki Wojennej, a następnie, od kwietnia do września - kierownikiem Biu
ra Rejestracyjnego Marynarki Wojennej. Od 1940 roku do 1941 roku był komen
dantem Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej na „Gdyni", a od września 
1941 roku do marca 1942 roku - dowódcą II Dywizjonu Kontrtorpedowców, od 
stycznia 1942 roku także i dowódcą I Dywizjonu Kontrtorpedowców. Od marca 
do maja tego roku pełnił również obowiązki komendanta morskiego Północ. Od 
maja do października tego roku był też dowódcą Grupy Okrętów Podwodnych. 
Od 17 października tego roku pełnił obowiązki szefa Sztabu Kierownictwa Mary
narki Wojennej i zastępcy szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, 31 paździer
nika tego roku został zatwierdzony na stanowisku szefa Sztabu Kierownictwa 
Marynarki Wojennej. Od 3 stycznia 1944 roku zajmował stanowisko szefa Biura 
Studiów Kierownictwa Marynarki Wojennej. Po wojnie pozostał w Anglii, gdzie 
zmarł w 1948 roku.

Komandor porucznik Hugon Pistel
Hugon Pistel23 urodził się w 1890 roku we Lwowie. W 1909 roku ukończył Aka
demię Marynarki w Fiume i do 1918 roku służył w marynarce wojennej. Był pod- 
wodnikiem i pływał na „U-14" pod dowództwem słynnego Georga von Trappa. 
Przyjęty do polskiej Marynarki Wojennej w stopniu kapitana marynarki, w listo
padzie 1920 roku wyznaczony został na stanowisko dowódcy Dywizjonu Cwi- 

23 Ibidem, s. 410.
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czebnego i 11 maja tego roku - zweryfikowany jako komandor porucznik. Jesienią 
tego roku zrezygnował ze służby po zatargu z szefem Sztabu Floty komando
rem porucznikiem Józefem Unrugiem i przeszedł do rezerwy. Został najpierw 
zastępcą dyrektora Departamentu Marynarki Handlowej, a potem naczelnikiem 
Wydziału Żeglugi w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Był również działaczem 
Ligi Żeglugi Polskiej. Od 1924 roku kierował pracą Ligi Morskiej i Rzecznej i był 
w Komitecie Redakcyjnym miesięcznika „Morze". Od października 1926 roku, 
jako naczelnik Wydziału Żeglugi przewodniczył komisji odbierającej we Fran
cji pięć statków dla „Żeglugi Polskiej". Miał dyplom kapitana żeglugi wielkiej. 
W 1927 roku zakupił statek „Tczew" w Holandii oraz przyprowadził go z Anglii 
do Gdyni. Od 1929 roku, jako naczelnik Wydziału Żeglugi, był działaczem Sto
warzyszenia Domu Marynarza w Gdyni oraz Rady Żeglugi Polskiej. W 1930 roku 
został współwłaścicielem przedsiębiorstwa ubezpieczeń morskich „Gdynika", 
następnie jego dyrektorem. Od 1932 roku, po rezygnacji z pracy w Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu, był wicedyrektorem „Żeglugi Polskiej" w Gdyni. 5 wrze
śnia 1939 roku został powołany do służby z rezerwy i wysłany do Sztokholmu 
celem zorganizowania statku bazy dla okrętów podwodnych. Tego roku został 
attache morskim w Sztokholmie. Od 27 października był w Kierownictwie Mary
narki Wojennej w Paryżu, a następnie w Londynie - szefem Wydziału Marynarki 
Handlowej. Od 1 stycznia 1940 roku był w Kierownictwie Marynarki Wojennej 
kierownikiem Samodzielnego Referatu Budżetowo-Rachunkowego i Marynarki 
Handlowej, a od 13 marca tego roku jednocześnie komendantem budynku Kie
rownictwa Marynarki Wojennej. Od grudnia 1940 roku do grudnia 1941 roku 
był w Kierownictwa Marynarki Wojennej kierownikiem Samodzielnego Referatu 
Finansowego i Marynarki Handlowej. Od grudnia 1941 roku był w dyspozycji 
szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Od stycznia 1942 do stycznia 1943 roku 
przebywał na urlopie bezpłatnym, w styczniu 1945 roku otrzymał następny rocz
ny urlop bezpłatny. Po wojnie zamieszkał w Londynie, gdzie zmarł w 1954 roku.

Komandor porucznik Artur Reyman
Artur Lotar Reyman24 urodził się w 1900 roku w Serecie na Bukowinie. W 1918 
roku ukończył Akademię Marynarki w Fiume. 10 listopada tego roku, po przyby
ciu do Warszawy, zgłosił się do Wojska Polskiego. Skierowany został w stopniu 
podchorążego marynarki do Modlina, i od kwietnia 1919 roku służył w Bata
lionie Morskim, będąc dowódcą plutonu w stopniu podporucznika marynarki. 
W styczniu 1920 roku brał udział w zajmowaniu Torunia, Chełmna i Pucka. Do 
marca tego roku był komendantem placówki granicznej w Kolibkach. W kwietniu 
skierowany został do Flotylli Pińskiej, gdzie dowodził łodzią motorową „MB- 
VI". Od 15 maja w Łojowskim Oddziale Bojowym, uczestniczył w walkach na 
górnym Dnieprze. W czerwcu tego roku, po zatopieniu jednostek, wycofał się 

24 Ibidem, s. 421-422.
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razem z oddziałem z Rzeczycy do Mozyrza, a następnie ewakuował się z flo
tyllą do Pińska. W sierpniu uczestniczył w walkach Flotylli Wiślanej na Wiśle 
jako adiutant dowódcy flotylli. W 1922 roku został zweryfikowany w stopniu 
porucznika marynarki. Od 1923 do 1924 roku był słuchaczem Oficerskiej Szkoły 
Topografów w Warszawie oraz odbywał praktykę na okręcie hydrograficznym 
„Pomorzanin". W 1924 roku służył w kompanii garnizonowej Komendy Portu 
Wojennego Gdynia. Od listopada 1924 roku do marca 1927 roku był kierowni
kiem Depo Hydrograficznego w Pucku, kierownikiem Oddziału Hydrograficzno- 
-Pomiarowego i opracował pierwszą polską mapę morską. W 1925 roku otrzymał 
awans na stopień kapitana marynarki. Od kwietnia 1927 do lipca 1928 roku pełnił 
obowiązki szefa Służby Hydrograficznej. Pod jego kierunkiem powstała locja pol
skiego wybrzeża, wykonano prace pomiarowe na Zatoce Gdańskiej i opracowano 
następne mapy morskie. W latach 1931-1932 był ostatnim dowódcą „Pomorzani
na". Od 1933 do września 1939 roku był szefem Biura Hydrograficznego Mary
narki Wojennej, następnie szefem Służby Hydrograficznej, do grudnia 1934 roku 
jednocześnie kierownikiem Wydziału Ogólnego Kierownictwa Marynarki Wojen
nej. W latach 1933-1939 był przedstawicielem Polski w Biurze Hydrograficznym 
w Monaco. W 1935 roku został awansowany na stopień komandora podporucz
nika. We wrześniu 1939 roku został ewakuowany wraz z Kierownictwem Mary
narki Wojennej na Wołyń, był w Deraźnem, z którego przedostał się do Lwowa, 
stąd został wywieziony w głąb Związku Radzieckiego i do września 1941 roku 
przebywał w niewoli radzieckiej. Dzięki zatajeniu stopnia oficerskiego uniknął 
obozu w Kozielsku. Od września 1941 roku do sierpnia 1942 roku służył w Armii 
Polskiej w Związku Radzieckim. Był komendantem ewakuacyjnym Stacji Zbor
nej w Związku Radzieckim, do Iranu wyjechał ostatnim transportem. W maju 
1943 roku przybył do Anglii i służył jako kierownik Referatu Planowania nr 1 
w Kierownictwie Marynarki Wojennej. Od czerwca tego roku pełnił obowiązki 
kierownika Referatu Planowania. W 1944 roku otrzymał awans na stopień ko
mandora porucznika. Od września 1945 roku w Kierownictwie Marynarki Wojen
nej był kierownikiem Wydziału Planowania Ogólnego i Demobilizacji. Po wojnie 
zamieszkał w Anglii. Zmarł w 1983 roku w Londynie.
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Załącznik 1
ABSOLWENCI UCZELNI MARYNARKI AUSTRO-WĘGIERSKIEJ 
PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ W POLSKIEJ MARYNARCE WOJENNEJ

Akademia Marynarki w Fiume
1. Generał porucznik Napoleon Louis-Wawel,
2. Pułkownik marynarki Bogumił Nowotny,
3. Kapitan marynarki Franciszek Dyrna,
4. Kapitan marynarki Fryderyk Dyrna,
5. Kapitan marynarki Hugon Pistel,
6. Porucznik marynarki Karol Trzasko-Durski,
7. Podporucznik marynarki Ludwik Ziembicki,
8. Podporucznik marynarki Włodzimierz Kodrębski,
9. Podporucznik marynarki Artur Reyman.

Szkoła Aspirantów Morskich w Poli
1. Pułkownik marynarki Otton Metzger,
2. Podpułkownik marynarki Jerzy Zwierkowski,
3. Major marynarki Czesław Petelenz,
4. Major marynarki Stanisław Witkowski,
5. Kapitan marynarki Karol Korytowski,
6. Kapitan marynarki Albert Roiński,
7. Kapitan marynarki Stefan Schmidt,
8. Porucznik marynarki Henryk Eibel,
9. Porucznik marynarki Antoni Ledóchowski,
10. Porucznik marynarki Tadeusz Podjazd - Morgenstern.
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Artykuł poświęcony jest oficerom Marynarki Wojennej walczącym w 1920 r. 
z bolszewickim najeźdźcą a później, tj. do 1939 r. wykonującym przez pewien 
okres czasu obowiązki służbowe w Gdyni. Niektórzy z nich, po zwolnieniu 
z MW związali się z tym miastem na stałe.
W1940 r., wymienieni w artykule oficerowie zostali zamordowani w Katyniu. 
Artykuł ten stał się podstawą do opracowania scenariusza do filmu dokumen
talnego: „Katyń. Żyli wśród gdynian", w reżyserii autora niżej przedstawionego 
artykułu.

W katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie znajduje się niezwykła reli
kwia - płaskorzeźba Matki Boskiej Katyńskiej Rozstrzelanych dzieła gdynianina 
Henryka Gorzechowskiego, której historia pokaże, iż ma ona pewien związek 
z oficerami o których ten artykuł opowiada. Bohaterami artykułu jest ośmiu ofice
rów, którzy według obecnej wiedzy spełniają przedstawiane we wstępie warunki. 
Tak się złożyło, że najstarszym - zarówno pod względem wieku, jak i stopnia 
wojskowego był: adm. Xawery Czernicki ur. 16 października 1882 r. w Giedejkach 
w powiecie oszmiańskim. Kolejni oficerowie to:
- kmdr ppor. Wacław Głogowski ur. 25 września 1884 r. w Warszawie;
- kmdr por. lek. Zygmunt Szymkiewicz ur. 19 września 1890 r. w Romnach na 
Ukrainie;
- kmdr por. Bolesław Sokołowski ur. 8 marca 1892 r. w Kałużskoje w powiecie 
Chersońskim;
- kmdr Włodzimierz Staszkiewicz, ur. 8 czerwca 1892 r. w Kijowie;
- kpt. mar. Bronisław Bończak, ur. 10 lutego 1898 r. w Bierzwiennie powiat Koło;
- ppor. mar. Fryderyk Politur, ur. 4 października 1899 r. w Warszawie;
- kpt. marynarki gosp. Idzi Stefan Grudniewicz ur. 1 września 1900 r. w Wado
wicach.

Życiorysy bohaterów artykułu w ciągu ich ostatnich dwudziestu lat życia, 
wielokrotnie stawały się zbieżne. Na początku - po pierwszej wojnie światowej 
- wszystkich połączyła Niepodległa Polska, dla której, porzucili mundury armii 
państw zaborczych (głównie rosyjskiej Marynarki Wojennej), by już na stałe za
łożyć wymarzone - polskie a swoją dotychczasową wiedzę specjalistyczną wyko
rzystać do tworzenia wielkości i potęgi naszej Marynarki Wojennej.

31



Jacek Dworakowski

Z całą pewnością można również stwierdzić, iż poza zależnością służbo
wą i wspólnym niekiedy wykonywaniem obowiązków służbowych, łączyła ich 
względem siebie lojalność oraz dobrze pojęte koleżeństwo czy nawet przyjaźń. 
Wszystkich ich cechowała sumienność, karność, odwaga i przedsiębiorczość.

Prześledźmy zatem historię naszej Marynarki Wojennej po 1918 r., w której 
znaczącą rolę odegrali przedstawieni oficerowie. Ich losy oraz przebieg służby 
wojskowej przyniosły chwałę im samym jak i odrodzonej Polskiej Marynarki Wo
jennej.

PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI
Po zakończeniu I wojny światowej, niecałe dwa miesiące przed rozpoczęciem 
konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r., Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny 
Józef Piłsudski, dekretem z 28 listopada 1918 r., rozkazał utworzyć Marynarkę 
Polską. Działo się to w okresie, kiedy Polska nie miała jeszcze dostępu do morza. 
Dziś fragment tego dekretu można odczytać na frontonie Komendy Portu Wo
jennego Gdynia. Warto też dodać, iż został on po raz pierwszy umieszczony na 
tym miejscu w 1938 r. a następnie zniszczony przez okupanta niemieckiego pod
czas ostatniej wojny. Jego ponowne zamieszczenie nastąpiło dopiero w styczniu 
1991 roku.

W ślad za wydanym dekretem przystąpiono do organizacji dwóch Flotyll 
Rzecznych - w Modlinie Flotylli Wiślanej pod koniec 1918 r. i kilka miesięcy póź
niej na Polesiu, Flotylli Pińskiej. Zadaniem Flotyll było m.in. wspieranie wojsk 
lądowych, ochrona przepraw i walka z okrętami przeciwnika.

Wskrzeszana po 123 latach niewoli Polska długo jednak nie cieszyła się po
kojem. Pod koniec bowiem 1918 r. bolszewickie watahy rozpoczęły marsz na Za-

Flotylla Wiślana w Modlinie, [fot. ze zbiorów MMW w Gdyni]
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chód, którego głównym celem była nie tylko aneksja odradzanej się Polski, ale 
również innych krajów europejskich leżących na zachód od Wisły i przekształce
nie ich w republiki sowieckie.

Flotylla Pińska, [fot. ze zbiorów MMW w Gdyni]

Wobec możliwości utraty niepodległości, na początku lipca 1920 r. w Toru- 
riu rozpoczęto tworzenie Pułku Morskiego. Pułk składał się z trzech Batalionów. 
N składzie trzeciego, znajdowało się trzech bohaterów artykułu:
- podchorąży Bronisław Bończak, który do Flotylli Wiślanej przyszedł w lipcu 
1920 r. jako podchorąży piechoty w Warszawie.
- por. inż. Wacław Głogowski zajmujący stanowisko dowódcy plutonu technicz
nego oraz
- kapitan Włodzimierz Staszkiewicz. Warto wspomnieć, że droga tego oficera do 
Pułku Morskiego była niezwykle wyboista, bo prowadząca po rewolucji bolsze
wickiej przez służenie w ich wojsku a potem ukraińskim.

23 lipca 1920 r. dowódca Frontu Zachodniego wojsk bolszewickich Tucha- 
:zewski, wydał rozkaz zajęcia Warszawy najpóźniej do 12 sierpnia. Nad Warsza

wą zaczęły się gromadzić czarne chmury.
Dużą rolę w tym przełomowym momencie wojny polsko-bolszewickiej ode

grała utworzona Flotylla Wiślana, stacjonująca w Modlinie, która za wszelką cenę 
rie dopuszczała do przerwania przez Sowietów komunikacji między Warszawą 
a Gdańskiem, skąd przychodziło uzbrojenie dla naszej Armii.

W tych trudnych chwilach, pełne zaangażowanie w przygotowaniu jedno
stek pływających do wojny Flotylli Wiślanej, należy przypisać kmdr por. Xawe- 
remu Czernickiemu, który od kwietnia 1920 r. pełnił jednocześnie obowiązki ko
mendanta Portu w Modlinie oraz szefa Służby Technicznej Flotylli Wiślanej.

Po zakończeniu wojny z bolszewickim agresorem, we wniosku napisanym 
’rzez kierującego walką pod Twierdzą Modlin, pułkownika Malewicza, na od

znaczenia komandora Czernickiego Krzyżem Walecznych czytamy:
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Będąc dowódcą portu wojennego w Modlinie w nadzwyczajnie trudnych warunkach 
podczas ofensywy nieprzyjaciela doprowadził w najkrótszym czasie port i flotyllę rzecz
ną do stanu bojowego. W czasie walk z nieprzyjacielem na rzece Wiśle pod Płockiem 
i Włocławkiem pod jego kierownictwem statki Flotylli Wiślanej walczyły z nawała bol
szewickich wojsk, nie dając możliwości przeprawienia się takowym na lewy brzeg Wisły.1

CZAS GDYNI
1920-1939
Tocząca się wojna polsko-bolszewicka spowodowała przyhamowanie procesu 
organizacji naszej Marynarki Wojennej. Dopiero po jej zwycięskim zakończeniu 
można było ponownie prace te wznowić.

Dużą rolę w tym procesie odegrała Gdynia, która 10 lutego 1926 r. zosta
ła podniesiona do godności jedynego portowego miasta Polski, w którym od 
8 sierpnia 1924 r. znajdowało się Dowództwo Floty.

Dlatego właśnie do tego miasta - miasta z morza i marzeń, przybywali w róż
nych przedziałach czasowych oficerowie Marynarki Wojennej, w tym bohatero
wie tego artykułu, dla których był to czas pełen niezwykle aktywnych i owocnych 
działań na rzecz obronności naszych morskich granic.

Zanim jednak Dowództwo Floty na stałe zadomowiło się w Gdyni, swoje 
pierwsze miejsce miało w Pucku, gdzie również cumowały nasze okręty wojenne. 
Tam też po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej trafiają: kpt. mar. Włodzi
mierz Staszkiewicz oraz por. mar. Bolesław Sokołowski.

Pierwszy z wymienionych kpt. mar. W. Staszkiewicz, w lutym 1921 r. wyzna
czony został na dowódcę torpedowca ORP „Ślązak" i dowodził nim do końca 1924 r.

Drugi oficer - por. mar. Sokołowski przybyły do Pucka z Flotylli Wiślanej, 
objął w latach 1921-1922 dowodzenie na trałowcu ORP „Rybitwa" . Był pierw
szym dowódcą tego okrętu.

ORP „Ślązak" którym dowodził kpt. Włodzimierz Staszkiewicz, był okrętem, 
który wraz czteroma innymi torpedowcami: ORP „Kaszub", „Krakowiak", „Ku
jawiak", „Góral" (później „Podhalanin"), po wyremontowaniu w Szkocji, znajdo
wały się na wyposażeniu naszej Marynarki Wojennej w początkowym okresie jej 
tworzenia.

ORP „Rybitwa" zaś, którym dowodził por. mar. Bolesław Sokołowski był, 
podobnie jak trzy inne okręty powszechnie zwane ptaszkami: ORP „Mewa", ORP 
„Czajka" ORP „Jaskółka", był poniemieckim trałowcem zakupionymi w Danii.

Baza w Pucku, ze względu na niekorzystne warunki wodne zatoki nie gwa
rantowała dłuższego jej wykorzystywania. Również port w Gdańsku nie zapew
niał bezpieczeństwa dla naszego kraju. Te słabości, pokazała wojna polsko - bol

1 Czesław Ciesielski, Kontradmirał Xawery Czernicki (1882 - 19400 - szef Służby Kierownic
twa Marynarki Wojennej, [w] Kontradmirał Xawery Czernicki, DMW, MMW, s. 10, Gdynia 
2001
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szewicka, kiedy odmówiono z inspiracji niemieckich komunistów, wyładunku 
broni dla naszego wojska.

Nic więc dziwnego, że już w 1920 r., rozpoczęto prace nad wyznaczeniem 
terenu pod przyszły port. Wybór padł na tereny Oksywia i Gdyni, gdzie od wio
sny 1921 r. rozpoczęły się pod kierunkiem inżyniera Tadeusza Wendy, roboty 
budowlane pod przyszły port morski II Rzeczypospolitej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami prace te obejmowały na początku budowę 
niewielkiego portu z przeznaczeniem do czasowego schronienia i postoju okrę
tów wojennych oraz statków rybackich.

W okresie tym przybył do Gdyni komandor podporucznik inż. Wacław Gło
gowski. Jego cywilne wykształcenie - absolwent wydziału Inżynieryjno-Budow
lanego Politechniki w Kijowie sprawia, że został skierowany do Kierownictwa 
Budowy Portu.

Komandor Głogowski zajmował stanowisko zastępcy inżyniera Wendy 
i miał organizować dział administracyjno - techniczny. Zagadnienia te znał z Wej
herowa, gdzie przed przeniesieniem do Gdyni pracował na stanowisku referenta 
technicznego w Urzędzie Marynarki Handlowej.

Tymczasowy Port Wojenny i Schronisko dla Rybaków - tak oficjalnie nazy
wała się budowla przy której pracował komandor Głogowski - został oddany do 
użytku i poświęcony 29 kwietnia 1923 roku. W uroczystości tej wziął udział m.in. 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski.

Kmdr Wacław Głogowski nie świętował jednak tego wydarzenia. Jak przy
stało na oficera dyspozycyjnego, rok wcześniej jego dalsza droga zawodowa 
zaprowadziła go poprzez Grudziądz, Toruń do Warszawy. Do Gdyni powrócił 
ponownie w 1927 r. by pod koniec 1928 r. przejść do rezerwy. Należąc do ludzi 
przedsiębiorczych prowadził biuro projektowe w Warszawie oraz wraz z żoną 
pensjonat „Świt" na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Powołując się na reklamę 
ukazanej w „Przewodniku po Gdyni" z 1933 r., pensjonat „Świt" dysponował 
dwudziestoma pokojami, restauracją i kawiarnią, gdzie odbywały się codziennie, 
popołudniowe koncerty.

Po wojnie żona komandora Głogowskiego starała się o odzyskanie pensjo
natu. Niestety bezskutecznie. W latach późniejszych pensjonat został rozebrany 
a w to miejsce postawiono budynek przynależny do Marynarki Wojennej.

Wróćmy ponownie do roku 1925 i do budowy portu wojennego w Gdyni. 
Niezwykle duże zasługi w budowie jego infrastruktury wniósł komandor Xawery 
Czernicki, który po zdaniu obowiązków komendanta portu w Modlinie w 1925 r. 
powołany został przez szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej komandora Je
rzego Świrskiego na stanowisko przewodniczącego komisji Budowy Portu Wo
jennego w Gdyni.

W 1926 r. stan portu w Gdyni był już na tyle dobry, że jesienią tegoż roku 
mogły zawinąć do niego z Pucka okręty naszej floty wojennej.
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Pensjonat „Świt” na Skwerze Ko
ściuszki” w Gdyni, prowadzony przez 
kmdr. Głogowskiego [fot. ze zbiorów 
MMG]

Wojennej

Aby móc być zdolnym do 
obrony naszego Wybrzeża (mo
rza), w drugiej połowie lat dwu
dziestych nastąpiły istotne de
cyzje Kierownictwa Marynarki 

w sprawie rozbudowy 
i tym samym modernizacji na
szej floty wojennej.

W tym celu w 1926 r. sfinali
zowana została umowa z francu
ską stocznią na budowę dwóch 
kontrtorpedowców - ORP „Wi
cher" i ORP „Burza". Okręty te 
stanowiły zaczątek nowoczesnej 
polskiej floty wojennej.

Z chwilą rozpoczęcia bu
dowy pierwszego z nich - ORP

„Wicher", powołana została w 1926 r. przez Kierownictwo Marynarki Wojen
nej, Komisja Nadzorcza Budowy Okrętów. Na jej czele stanął komandor Xawery 
Czernicki. Było to dla niego kolejne i niezwykle odpowiedzialne zadanie.

Wybór X. Czernickiego na to stanowisko nie był jednak przypadkowy. Oficer 
ten miał ku temu odpowiednie kwalifikacje. Był bowiem absolwentem Morskiej 
Szkoły Inżynieryjnej w Kronsztadzie na Wydziale Budowy Okrętów, a później, 
m.in. w Petersburgu pracował jako kierownik budowy potężnych okrętów dla 
rosyjskiej marynarki.

Obok wspomnianych wyżej kontrtorpedowców, Czernicki nadzorował rów
nież we francuskiej stoczni budowę trzech okrętów podwodnych-stawiaczy min 
- późniejszych: ORP „Ryś", ORP „Wilk" i ORP „Żbik". Jego misja we Francji 
trwała do 1932 roku.

Z chwila gdy zbliżały się ku końcowi prace nad bodową kontrtorpedowca 
ORP „Burza", do Francji skierowany został były podwładny komandora Czernic
kiego z Modlina w trudnym okresie wojny z bolszewikami - kmdr ppor. Bolesław 
Sokołowski, który jako przyszły dowódca ORP „Burza" przewodniczył Komisji 
jego odbioru.

Uroczystość podniesienia bandery na ORP „Burza" odbyła sie 10 sierpnia 
1932 roku. Na zachowanych dziś zdjęciach możemy zobaczyć komandora Soko
łowskiego witającego się m.in. z przybyłym na tę uroczystość - admirałem fran
cuskim oraz z kapitanem Stanisławem Nahorskim, który dowodzić będzie tym 
okrętem od 1937 do 1940 roku. W sierpniu 1932 r. komandor Sokołowski przypro
wadził ORP „Burza" do Gdyni i do kwietnia 1933 r. przyjdzie mu zaszczyt tym 
kontrtorpedowcem dowodzić.
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Komandor Bolesław Sokołowski

Z przebiegu dalszej służby komandora 
B. Sokołowskiego wynika, iż dowodząc ORP 
„Burza" był jednocześnie dowódcą Dywizjo
nu Kontrtorpedowców a po zdaniu tych obo
wiązków - dowódcą Dywizjonu Szkolnego. W 
opinii za 1933 r. admirał Józef Unrug napisał: 
...dowódca Dywizjonu Szkolnego bardzo dobry. 
Był do kwietnia br. dowódcę ORP „Burza". Pro
wadził ten okręt w czasie prób we Francji po przy
prowadzeniu do kraju. Służbie swej oddał się z 
poświęceniem i entuzjazmem, osiągał bardzo dobre 
rezultaty. Żałuję, że ze względu na starszeństwo 
musiał otrzymać inny, ważny przydział nad czym 
sam bardzo ubolewał.2

W lipcu 1937 r. kmdr Sokołowski udał się 
do Wielkiej Brytanii, gdzie był członkiem Ko
misji Odbiorczej kolejnego naszego kontrtor-

ORP „Burza” - uroczystość poświęcenia bandery. Kmdr Soko
le wski wita się z kpt. Nahorskim.

’ Ryszard Kuraż, Biogramy polskich marynarzy pomordowanych, zamęczonych i zaginionych 
na nieludzkiej ziemi [w] Kontradmirał Xawery Czernicki, DMW, MMW, s. 181, Gdynia

-001
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pedowca ORP „Błyskawica" stojącego dziś jako okręt muzeum przy nabrzeżu 
Południowym w Gdyni. Początkowo był nawet przewidywany na dowódcę tego 
okrętu.

Przed zwolnieniem do rezerwy Bolesław Sokołowski przez okres pół roku 
tj. od listopada 1937 do kwietnia 1938 r., pełnił funkcję Komendanta Portu Wo
jennego Gdynia. Ciekawy epizod z kmdr. Sokołowskim, kiedy to on wykony
wał właśnie obowiązki Komendanta Portu Wojennego Gdynia, miał Aleksander 
Pawelec - dziś 101 letni mieszkaniec Gdyni, por. mar. w st. spoczynku, obrońca
Kępy Oksywskiej w 1939 roku.

Pan Aleksander pracował w latach trzydziestych w kinie „Lido" w Gdyni 
na stanowisku biletera. Pewnego dnia miał w kinie przykry incydent z oficerem 
z ORP „Wicher" por. Okońskim, w wyniku którego został niesłusznie zwolniony 
z pracy. Szukając sprawiedliwości, udał się do Komendy Portu Wojennego, do 
komandora Sokołowskiego, któremu ów oficer podlegał.

Aleksandrowi Pawelcowi, któremu udało się przekonać komandor Sokołow
skiego oraz dowódcę Floty o swojej niewinności, został ostatecznie przywrócony 
do ulubionej przez niego pracy biletera w kinie a o samym komandorze powie
dział, że musiał to być człowiek niezwykle wrażliwy i prawy.

Wspomnienia o komandorze B. Sokołowskim byłby niepełne, gdyby nie 
wspomnieć o działalności społecznej, jego żony Bronisławy Sokołowskiej, która 

należała do zarządu Ro-
Sylwester 1938 r. w popularnej gdyńskiej dzin Wojskowych, popu- 
Riwierze. Obok komandora B. Sokołow- fryzującej m.in. aktyw- 
skiego (pierwszy z prawej), który już nie ność obywatelską kobiet 
był w wojsku, siedzi szef wywiadu Do- w życiu miasta, w tym
wództwa Floty kpt. Antoni Kasztelan. 
Przyszło im witać wraz z najbliższymi rok, 
który zgotuje im straszny los. [fot. ze zbio
rów rodziny A. Kasztelana]

ich udział w wyborach 
samorządowych i par
lamentarnych. W 1937 
roku była wiceprzewod
niczącą zarządu Rodzin 
Wojskowych.

Mówiąc o Komen
dzie Potu Wojennego 
Gdynia, należy wspo
mnieć o dwóch kolej
nych oficerach - boha
terów filmu: kapitanie 
Bronisławie Bończaku 
i komandorze poruczni
ku, lekarzu Zygmuncie 
Szymkiewiczu,
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Pierwszy, kpt. Bronisław Bończak zanim przybył do Gdyni, rozpoczynał 
służbę jeszcze jako podchorąży w Pucku w Eskadrze Lotniczej. Tam też otrzy
mał pierwszy stopień oficerski Potem tj. do 1929 roku był oficerem ordynanso- 
wym komendanta Komendy Portu Wojennego w Gdyni. Po zakończeniu służby 
w Gdyni został skierowany do Pińska, do Flotylli Pińskiej.

We wniosku na odznaczenie kpt. Bończaka Krzyżem Zasługi, dowódca Flo
tylli Rzecznej napisał m.in.: /.../ Jako uczeń brał czynny udział w pracy niepodległo
ściowej za co został odznaczony „Medalem Niepodległości.3 Poza tym kapitan odzna
czony był jeszcze: Krzyżem Zasługi, Medalem za Wojnę 1918 - 1920, Medalem 
O . zyskania Niepodległości i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Drugi wymieniony oficer - komandor porucznik lekarz Zygmunt Szymkie
wicz, był absolwentem wydziału lekarskiego Uniwersytetu Moskiewskiego.

W Wojsku Polskim służył od listopada 1918 roku. W walkach z bolszewikami 
uczestniczył jako lekarz początkowo z 7 Pułkiem Piechoty Legionów a później z 
106 i 213 Pułku Piechoty. Po zakończeniu wojny komandor Szymkiewicz zostaje 
aierwszym szefem Służby Sanitarnej Dowództwa Floty. W pierwszej połowie lat 
trzydziestych Szymkiewicz wyznaczony został na stanowisko szefa Sanitarnego 
Komendy Portu Wojennego Gdynia. To m.in. z jego inicjatywy i dzięki jego ener-

Szpital Morski Marynarki Wojennej na Oksywiu.

’ Archiwum - Muzeum Katyńskie w Warszawie, Wniosek o odznaczenie Srebrnym 
Krzyżem Zasługi kpt. Bronisława Bończaka.
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gicznemu, powstał w 1932 r. Szpital Morski Marynarki Wojennej RP na Oksywiu. 
Dziś w budynku tym mieści się m.in. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej.

Komandor Szymkiewicz Bardzo lubił rejsy na okrętach szkolnych. Miał opi
nię „najlepszego marynarza" wśród lekarzy. W latach 1929 -1931 był on lekarzem 
okrętowym na ORP „Iskra". Ówczesny dowódca Floty kontradmirał Józef Unrug 
w opinii o komandorze napisał, że jest on jedynym z lekarzy Floty, który o mor
skiej służbie zdrowia ma realne i praktyczne pojęcie. Podczas jednego z rejsów 
z podchorążymi w lipcu 1929 r., załoga okrętu uczestniczyła w poszukiwaniu 
polskich pilotów, którzy rozbili się w trakcie awaryjnego lądowania wyspie Gra- 
ciosa na Azorach. W wyniku czego jeden z nich - mjr Idzikowski zginął a drugi, 
mjr Kubala został ranny. Przewożony na pokładzie „Iskry" do Cherbourga po
szkodowany pilot, dzięki troskliwej opiece medycznej komandora Szymkiewicza, 
szybko odzyskiwał zdrowie.

Warto jeszcze podkreślić, iż komandor Szymkiewicz, swój staż morski od
bywał na ORP „Wilja" - okręcie służącym do transportu oraz szkolenia podcho
rążych wydziału mechanicznego Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej RP. 
W 1927 r., na pokładzie tego okrętu sprowadzono z Francji do Polski prochy 
Juliusza Słowackiego. Z przebiegu służby komandora Szymkiewicza można przy
jąć, iż mógł on uczestniczyć w tym rejsie a tym samym brać udział w tym pod
niosłym wydarzeniu.

Poza służbą komandor Szymkiewicz był pasjonatem gry w brydża. W 1935 
r., wraz z mieszkającym w Gdyni znanym architektem Janem Stefanowiczem, za-

Kmdr Szymkiewicz - pierwszy z lewej, przy wraku rozbitego 
samolotu na wyspie Graciosa
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Kpt. Idzi Grudniewicz. [fot. ze 
zbiorów Muzeum Katyńskie
go w Warszawie]
w.-

jął pierwsze miejsce w zorganizowanych w Klubie Obywatelskim mistrzostwach 
miejskich w turnieju brydża.

Z okrętem ORP „Wilja" związany był również były dowódca ORP „Ślązak" 
na początku lat dwudziestych - komandor porucznik Włodzimierz Staszkiewicz, 
który przez okres sześciu miesięcy, tj. od stycznia do czerwca 1929 r., był zastępcą 
dowódcy „Wilja". Po tym okresie ten zasłużony oficer przeszedł do rezerwy.

W uzupełnieniu przebiegu służby komandora Staszkiewicza należy koniecz
nie dodać, iż wcześniej był jeszcze komendantem radiostacji Portu Wojennego 
Gdynia oraz zastępcą dowódcy na ORP „Bałtyk". Ten zakotwiczony przy wejściu 
do portu okręt był siedzibą Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty. Odbywały 
się tu również promocje na pierwszy stopień oficerski. ORP „Bałtyk" pełnił także 
funkcje reprezentacyjne. Był okrętem flagowym dowódcy floty.

W najwyższej organizacyjnie strukturze Floty - w Dowództwie, pełnił służbę 
kpt. mar. Idzi Grudniewicz. przybyły do Gdyni na przełomie lat 20. i 30. Grudnie- 
wicz, pochodził z Wadowic. Tam też ukończył gimnazjum do którego kilkanaście 
lat później uczęszczać będzie Karol Wojtyła - przyszły papież Jan Paweł II.

Kapitan Idzi Grudniewicz pełnił służbę w Dowództwie Floty od 1930 do 
1936 r. - początkowo jako komisarz w Dywizjonie Minowców a później w Dywi
zjonie Łodzi Podwodnych.

Na oddzielną uwagę zasługują 
Warsztaty Marynarki Wojennej, prze
niesione z Pucka do Gdyni w 1927 roku. 
Z warsztatami tymi związany był ppor. 
rez. Fryderyk Politur, w 1920 r. służący w 
10. Dywizji Piechoty i walczący z nią pod 
Radzyminem z bolszewickim agresorem.

W okresie dwóch lat tj. 1932-1934 
Fryderyk Politur zajmował w Warszta
tach Marynarki Wojennej po kolei stano
wiska: kierownika Biura Konstrukcyjnego 
a następnie zastępcy kierownika Wydzia
łu Kadłubowego Warsztatów Portowych. 
Warto dodać, iż w latach 1929-1932 Po
litur wraz z komandorem Sokołowskim 
przebywał we Francji, jako członek Ko
misji Nadzorczej Budowy Okrętów. Ad
mirał Xawery Czernicki we wniosku na 
odznaczenie go Srebrnym Krzyżem Za
sługi napisał: Bardzo wartościowy urzęd
nik i zdolny inżynier*. Ciekawostką jest,

4 Ryszard Kuraż, Biogramy polskich marynarzy
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iż Fryderyk Politur zgłosił się na ochotnika do wypróbowania w Zatoce Puckiej 
działania boi do ratowania załóg okrętów podwodnych i był pierwszym Pola
kiem, który opuścił w ten sposób okręt podwodny.

Mówiąc o warsztatach Marynarki Wojennej warto w tym miejscu dodać, iż 
to właśnie od nich wywodzie się Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni a jej 
wielkim promotorem był wspomniany wielokrotnie Xawery Czernicki. Wobec 
wniesionych zasług w budowę i rozwój naszej Marynarki Wojennej, komandor 
Czernicki w 1938 r. został mianowany do stopnia kontradmirała. Był to - co warto 
podkreślić, trzeci w latach trzydziestych oficer Marynarki Wojennej, który otrzy
mał stopień admiralski.

Admirał Czernicki był żonaty z Serafiną Margalin, która posiadała dar prze
powiadania. W styczniu 1939 r. admirał na odprawie z szefami służb i kierowni
ków resortów powiedział o przygotowaniu się w 100% do obrony Wybrzeża na 
dzień 1 września 1939 roku. Kto wie, - napisał w swoich wspomnieniach kmdr 
Eugeniusz Pławski - może to pani Czernicka wszystko wy wróżyła?* 5 W ślad za pyta
niem komandora Pławskiego zastanowić się też można, czy przewidziała też losy 
swego męża podczas wojny.

DROGĄ KRZYŻOWĄ WSCHODU
W dniu najazdu hitlerowskich Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r., z wymie
nionej na początku artykułu ośmiu oficerów, czterech było jeszcze w zawodowej 
służbie wojskowej. Pozostali będąc w rezerwie, udali się zgodnie z planem mobi
lizacyjnym - do Kierownictwa Marynarki Wojennej, do - Warszawy.

Tak więc stolica, której tak bronili przed bolszewikami na różnych frontach 
w 1920 r., stała się znów miejscem, gdzie ich drogi życiowe ponownie się złączyły, 
by wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności wojskowe do obrony zagrożonej 
niemiecką agresją Ojczyzny, tak jak to zrobili w 1920 roku. Nie przypuszczali 
jednak, że agresorów tym razem będzie aż dwóch.

Niecałe bowiem trzy tygodnie po wkroczeniu Niemców, 17 września, Zwią
zek Radziecki kontynuując - zgodnie z zasadą bolszewickiej ideologii — swoje 
zapędy państwa totalitarnego, dokonał aneksji wschodnich ziem Polski. W1920 r. 
rozkaz do podobnego marszu wydał Lenin, w 1939 roku - jego następca Stalin.

Podobnie jak dwadzieścia lat wcześniej i tym razem agresor był okrutny 
i bezwzględny w stosunku do pokonanych. Beria 5 marca 1940 r. w notatce skie
rowanej do Stalina, wystąpił z propozycją wymordowania polskich jeńców wojen
nych. /.../ Wszyscy oni - napisał Beria - są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy 
wrogami władzy radzieckiej.6 W wyniku takiego oskarżenia ujętym do niewoli ofice
pomordowanych, zamęczonych i zaginionych na nieludzkiej ziemi [w] Kontradmirał Xawery 
Czernicki, DMW, MMW, s. 161, Gdynia 2001
5 Eugeniusz Pławski, Fala za falą .... Wspomnienia dowódcy ORP „Piorun", s. 304, Gdańsk 
2003
6 Źródło: http:// katyn.ipn.gov.pl/kat/ o-zbrodni-katynskiej/dokumenty-i-fotogra- 
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rom zgotowano straszny 
los, który można nazwać 
Drogą Krzyżową Wschodu. 
Prześledźmy zatem kalen
darium tej Drogi, w której 
uczestniczyli m.in. oficero
wie, o których artykuł ten 
opowiada.

Pięć dni po agresji nie
mieckiej na Polskę wyruszył

Warszawy w kierunku 
wschodnim transport ewa
kuacyjny Kierownictwa 
Marynarki Wojennej, któ
rym dowodził - kontradmi
rał Xawery Czernicki. Pińsk 
na Polesiu transport osią
gnął 8 września. Z Pińska 
dalsza droga prowadziła 
i ta południe Polski do stacji 
Brody, leżącej w wojewódz
twie tarnopolskim. Dotarli 

Kontradmirał Xawery 
Czernicki.

tam 12 września. Brody były ostatnią stacją wolności i nadziei na szczęśliwe za- 
ończenie podróży. Do granicy z Rumunią, granicy życia, pozostało im zaledwie 

około 130 kilometrów. Nie dojechali jednak do wyznaczonego celu. Z powodu bo
wiem nalotów niemieckich samolotów, Czernicki zmuszony był zawrócić trans
port w kierunku północnym.

Od miejscowości Równe, gdzie dojechali pociągiem, ze względu na uszko
dzenie po kolejnych nalotach torów kolejowych, grupa ewakuacyjna przemiesz
czała się pieszo. W dniu, kiedy Armia Czerwona dokonała napaści na Polskę, 

ciągnęli oni miejscowość Deraźne, około 30 kilometrów od Równego. Tam, za 
zgodą admirała Czernickiego, część oficerów, wśród których był kpt. Idzi Grud- 
uewicz, dołączyła do przechodzących tędy oddziałów Korpusu Ochrony Po
granicza. O dalszych losach kapitana Idziego Grudniewicza dowiadujemy z pi
lna, jakie znajduje się w Muzeum Katyńskim, napisanego w 1989 r. do redakcji 

„Zorza", przez krewną kapitana - Barbarę Piaskowską, na podstawie informacji 
otrzymanej od żony kapitana - Jadwigi Grudniewicz-Janickiej". W piśmie tym 
zytamy m.in.: /..../ 4. Kierownictwo Marynarki Wojennej w Warszawie ewakuowało 

się w r. 1939 do Pińska. Kilkunastu oficerów dotyczyło do pułku piechoty nie udając 

fie/decyzja-biura-poltycz./3643, Decyzja-Biura-Politycznego-WKPb- o wymordowaniu- 
-obywateli-polskich-w-wiekszosci-o.html.
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się w kierunku granicy z Rumunii}. Kilkanaście kilometrów na południe od Pińska, po 
kolejnej walce, nastąpiło internowanie. Przed internowaniem wojsko zdążyło zakopać 
broń. Kapitan Grudniewicz, który był ranny w obronie Warszawy w r. 1920 - kula 
przeszła przez klatkę piersiową, nie chcąc poddać się do niewoli usiłował wraz z żoną 
popełnić samobójstwo. Żona do tego nie dopuściła. 5. /.../ Pierwszą informację o śmierci 
męża ciocia otrzymała w r. 1945 od brata swego, który powrócił w Woldenbergu, gdzie 
już w r. 1943 publikowane były listy zamordowanych w Katyniu i przy nazwisku Idzi 
Grudniewicz podana była informacja, że posiadał obrączkę ślubną z wygrawerowanym 
imieniem żony i datą ślubu.7 Kapitan Grudniewicz dostał się do niewoli w Koziel- 
sku, niedaleko Smoleńska.

Oficerowie z Flotylli Pińskiej najwcześniej odczuli bestialstwo wroga, który 
- jak się przypuszcza, na przełomie września i października 1939 r. dokonał maso
wej egzekucji na polskich oficerach w lesie w Mokranach. Wśród tych pierwszych 
ofiar miał być kpt. Bronisław Bończak.

Kpt. Bronisław Bończak - przypomnijmy, rozpoczynał służbę w Pucku, po
tem była Gdynia, z której wyjechał w 1929 r. do Flotylli Pińskiej, gdzie od kwietnia 
1939 r. pełnił obowiązki dowódcy 3. Dywizjonu Bojowego. Gdy wojska radzieckie 
dokonały agresji na Polskę, Bończak otrzymał rozkaz zatopienia podległych mu 
jednostek pływających, w tym m.in. monitorów „Pińsk" i „Toruń". Następnie 
wraz ze swoimi podwładnymi walczył w składzie Grupy Korpusu Ochrony Po
granicza. 26 września dostał się do niewoli sowieckiej. Cudem uniknął egzekucji 
w Mokranach. Dalej jednak szczęście mu już nie dopisywało. Po dostaniu się 
do obozu w Starobielsku, w 1940 r. wywieziono go wraz z innymi oficerami do 
Charkowa, gdzie został zamordowany w kwietniu lub maju w więzieniu NKWD.

Wróćmy ponownie do grupy admirała Czernickiego i do Deraźnego. 22 
września przybyły do tej miejscowości patrol sowiecki, zabrał admirała wraz gru
pą jego oficerów na tzw. rozmowy do Równego. Dzień później rodziny oficerów 
zwolniono. Na czas wyjazdu, Czernicki powierzył obowiązki komendanta zgru
powania, swojemu wieloletniemu i wypróbowanemu podwładnemu z Modlina z 
którym we Francji nadzorował budowę naszych kontrtorpedowców - komando
rowi Bolesławowi Sokołowskiemu. Admirał Czernicki oraz będący z nim oficero
wie - z Równego, już nie powrócili. Pozostali oficerowie z Deraźnego, w niedłu
gim czasie również zostali dowiezieni do Równego.

W Równem do niewoli został również wzięty kmdr por. lek. Zygmunt Szym
kiewicz, który po przeniesieniu do rezerwy w 1936 r., pracował początkowo 
w Ośrodku Zdrowia w Tczewie a od września 1939 r. był komendantem szpitala 
wojskowego w Równem.

Zatrzymanych w Równym oficerów, kolejnym etapem drogi zwanej Golgo
ta wschodu, zaprowadziła najpierw do Kozielska, podobnie jak wspomnianego 
wcześniej kapitana Idziego Grudniewicza.

7 Archiwum - Muzeum Katyńskie w Warszawie.
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Na początku kwietnia 1940 roku, sowieci rozpoczęli wywózki jeńców z Ko
zielska do Katynia. Tam poddawano ich skrupulatnej rewizji, po czym pognano 
nad skraj dołów, gdzie funkcjonariusze NKWD ze Smoleńska w bestialski sposób 
zamordowali ich strzałem w tył głowy tylko za to, że byli polskimi oficerami. 
Wśród rozstrzelanych przez NKWD byli oni - bohaterowie artykułu - uczestnicy 
najbardziej istotnych wydarzeń w historii naszej Marynarki Wojennej w okre
sie międzywojennym, twórcy gdyńskiego portu, przemysłu stoczniowego oraz 
szkolnictwa morskiego.

Podobny los spotkał naszych oficerów w innych obozach sowieckich. Na 
tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej, opublikowanej w 1994 roku, znalazł się jeden 
z bohaterów tego filmu, pierwszy dca ORP „Burza" kmdr Bolesław Sokołowski, 
który w 1940 roku został przewieziony do więzienia w Kijowie i tam też zamor
dowany przez NKWD.

Katedra Wojska Polskiego w Warszawie. Znajdująca się tutaj wspomniana 
na początku artykułu relikwia katyńska, przedstawia obraz Matki Boskiej Koziel
skiej Rozstrzelanych. Jej dzieje są niezwykle przejmujące. Ale od początku.

Do Kozielska trafia wspomniany na początku filmu twórca płaskorzeźby, 
gdynianin, uczestnik wojny polsko - bolszewickiej, porucznik Henryk Gorze- 
chowski. Jego droga do Katynia jest zatem podobna do tej, jaką przeszli wymie
nieni wcześniej oficerowie z Marynarki Wojennej, bo prowadząca od Równego 
do Kozielska.

W obozie w Kozielsku Gorzechowski spotyka swojego syna również Henry
ka, starszego ułana WP. I tutaj właśnie, na niewielkiej desce, wyrwanej z obozo
wej pryczy, wykonuje płaskorzeźba z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej 
by przekazać ją kochanemu synowi. Na odwrotnej stronie rzeźby czytamy: Ko- 
zielsk 28-11-1940 - dzień urodzin syna.

11 maja 1940 r. na apelu odczytano nazwiska kolejnych oficerów do wywózki 
na miejsca zbrodni - Katynia. Gdy padło nazwisko Gorzechowski Henryk, senior 
spytał - ojciec czy syn. Oficer sowiecki zdecydował, że pojedzie ojciec. W ten spo
sób junior - Henryk Gorzechowski ocalał.

Można przyjąć, iż w podobny sposób wywoływani byli w Kozielsku pozo
stali oficerowie a wykonana przez Henryka Gorzechowskiego seniora płaskorzeź
ba, stała się mimo woli niemym świadkiem odchodzących do katyńskich dołów 
śmierci oficerów, w tym bohaterów tego artykułu.

PAMIĘĆ
Człowiek żyje dopóty, dopóki istnieje o nim wspomnienie. Niechaj pamięć o po
mordowanych, tląca się dotąd w sercach ich rodzin i współtowarzyszy broni, 
utrwali się w ogólnonarodowej świadomości.
Andrzej Leszek SZCZĘŚNIAK
„Katyń. Lista ofiar i zaginionych"
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W Gdyni znajduje się wiele miejsc upamiętniających oficerów naszej Marynarki 
Wojennej którzy ostatnią wachtę pełnili na nieludzkiej ziemi. Prześledźmy zatem 
tylko te, w których wyszczególnieni są bohaterowie artykułu.

Nazwiska wszystkich interesujących nas oficerów odnajdziemy na tablicy 
„Hołdu i Pamięci" umieszczonej na froncie gmachu dowództwa Marynarki Wo
jennej RP a odsłoniętej 28 listopada 2000 roku.

Kolejna tablica, znajdująca się na murach byłego Szpitala Morskiego na Ok
sywiu, odsłonięta została w listopadzie 2008 roku. Uhonorowani zostali na niej 
m.in. zamordowani w Katyniu lekarze: komandor doktor medycyny Leon Mosz- 
czeński - szef sanitarny Kierownictwa Marynarki Wojennej i komandor ppor. lek. 
Zygmunt Szymkiewicz, założyciela tego szpitala.

Dwa lata później - w maju 2010 r., również na terenie byłego szpitala odbyła 
się ceremonia posadzenia „Dębów Pamięci". Obok zamordowanych w Katyniu 
kontradmirała dr med. Leona Moszczeńskiego i komandora porucznika dr med. 
Zygmunta Szymkiewicza, swoje Dęby mają tutaj ofiary katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem w 2010 r. - dowódca Marynarki Wojennej admirał floty Andrzej 
Karweta i lekarz Prezydenta RP generał brygady dr hab. med. Wojciech Lubiński.

Pamięć o Admirale Xawerym CZERNICKIM - inicjatorze rozbudowy naszej 
floty wojennej i polskiego przemysłu stoczniowego, jest w Gdyni jak i w Ma
rynarce Wojennej godnie podkreślana. Najwcześniej, bo już od drugiej połowy 
lat 50. swój symboliczny grób Admirał Czernicki ma na cmentarzu witomińskim 
w Gdyni. Na pomniku czytamy: Admirał Polskiej Mar. Woj. inż. Xawery Czernic
ki zmarł w ZSRR w 1941 r. Jak można zauważyć napis ten, zamieszczony w tam
tych latach, nie podaje pełnej prawdy o śmierci Admirała. Dopiero jego druga 
odsłona w 1992 r. ukazuje prawdziwe okoliczności śmierci tego wielkiego Pola
ka: Admirał Xawery Czernicki zamordowany w 1940 przez NKWD w Katyniu. 
Gdyńska Rodzina Katyńska 1992.

Kiedy zbrodnia katyńska wyszła z mroków zapomnienia, w 1993 r. Central
na Składnica Marynarki Wojennej została nazwana im. Admirała Xawerego Czer
nickiego.

Od 2001 r. imię Admirała otrzymał okręt wsparcia logistycznego naszej floty 
wojennej - ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki", zbudowany - tak jak by sobie 
życzył Admirał, w oparciu o nasz przemysł stoczniowy.
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UZBROJENIE ZAŁOGI WOJSKOWEJ SKŁADNICY
TRANZYTOWEJ NA WESTERPLATTE

W początkowym okresie istnienia Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Wester
platte podstawowe uzbrojenie jej załogi stanowiły karabiny Mauser wz. 1898, 
które od 1921 roku znajdowały się w wyposażeniu pułków piechoty, między 
innymi tych, z których wystawiano dla składnicy pierwsze pododdziały war
townicze. Karabiny tego systemu miały być zasadniczym uzbrojeniem żołnierzy 
Wojska Polskiego. Z początku egzemplarze tych karabinów pochodziły z produk
cji niemieckiej, gdyż Państwowa Fabryka Karabinów w Warszawie dopiero od 
1924 roku rozpoczęła produkcję karabinu tego wzoru. Po roku 1926, kiedy w tej 
fabryce uruchomiono wytwarzanie karabinków wz. 1898, wprowadzano je w od
działach piechoty w miejsce karabinów. Broń tę przywoziły ze sobą załogi, które 
były okresowo wymieniane.

Z broni maszynowej, która stale znajdowała się w wyposażeniu składnicy, 
najpierw dysponowano tylko dwoma 8 mm ręcznymi karabinami maszynowymi 
Chauchat wz. 1915. Była to broń francuska z okresu I wojny światowej, nienaj
lepszej jakości i o dużym stopniu zużycia. Dopiero na początku lat trzydziestych 
zostały wymienione na ręczne karabiny maszynowe nowszego wzoru1.

Do 1932 roku uzbrojenie oddziału wartowniczego na Westerplatte, który li
czebnością stanu osobowego odpowiadał plutonowi piechoty, było niewystarcza
jące. Bo jeżeli ilość broni powtarzalnej odpowiadała wyposażeniu plutonu, to stan 
liczbowy broni maszynowej był mniejszy, ponieważ plutony piechoty dyspono
wały czterema ręcznymi karabinami maszynowymi lub dwoma lekkimi karabi
nami maszynowymi.

Zarówno ilość jak i jakość uzbrojenia nie zapewniały wówczas skutecznej 
obrony rejonu składnicy w wypadku ataku ze strony Wolnego Miasta Gdańska, 
gdzie w tym czasie nasilała się antypolska polityka, której wyrazem były incy
denty polsko-gdańskie. Wyraźna poprawa stanu uzbrojenia składnicy nastąpiła 
najpierw w styczniu 1932 roku. Otrzymano wówczas na stałe 80 karabinków wz. 
1898, sześć ręcznych karabinów maszynowych wz. 1928, cztery ciężkie karabiny 
maszynowe Maxim wz. 1908, dwa moździerze wz. 1928 oraz 108 hełmów francu
skich. Przydział broni maszynowej i stromotorowej mógł być następstwem wy

1 Andrzej Konstankiewicz, Uzbrojenie Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w la
tach 1925 - 7 9.39, maszynopis, Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, sygn. 
R416, s. 1-6.
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powiedzenia przez Senat Wolnego Miasta Gdańska umowy w sprawie „port d'at- 
tache" oraz zaistnienia możliwości dalszego ograniczania uprawnień, z których 
Polska nie zamierzała rezygnować. We wrześniu 1932 roku dodatkowo przydzie
lono 20 pistoletów2, 96 karabinków, cztery ciężkie karabiny maszynowe Maxim 
wz. 1908 oraz 20 hełmów i 168 masek przeciwgazowych. Po tym uzupełnieniu 
uzbrojenia na Westerplatte znajdowało się 176 karabinków, sześć ręcznych ka
rabinów maszynowych wz. 1928, osiem ciężkich karabinów maszynowych Ma- 
xim wz. 1908 oraz dwa moździerze wz. 1928, a ponadto 128 hełmów i 168 masek 
przeciwgazowych. Chociaż ta liczba środków ogniowych przewyższała możli
wość wykorzystania ich w całości przez ówczesny stan osobowy załogi, to jed
nak zapewniały one większą możliwość obrony składnicy przed ewentualną 
napaścią przez paramilitarne oddziały gdańskie do czasu jej wzmocnienia z ze
wnątrz. Wzmocnienie uzbrojenia składnicy mogło być wynikiem doświadczeń 
związanych z incydentem związanym z powitaniem brytyjskiego zespołu nisz
czycieli przybyłego w 1932 roku do Wolnego Miasta Gdańska, przez niszczy
ciel „Wicher", który zacumował w basenie amunicyjnym Westerplatte, a załoga 
składnicy, w razie powstania takiej konieczności, miała wspierać działania okrę
tu. Prawie dziewięć miesięcy później, po incydencie wywołanym zastąpieniem 
policji portowej przez policję podporządkowaną Senatowi Gdańska, co oznaczało 
ograniczenie praw Polski, transportowiec Marynarki Wojennej „Wilia" wysadził 
w basenie amunicyjnym Westerplatte kompanię piechoty z batalionu morskiego 
liczącą 120 żołnierzy3, a ponadto dozbrojono składnicę w kilka ręcznych karabi
nów maszynowych, najprawdopodobniej wz. 1928 oraz karabiny, granaty i amu
nicję. Kompanię tę wkrótce wycofano z Westerplatte.

Rosnąca groźba opanowania Westerplatte spowodowała podjęcie bardziej 
radykalnych działań. W 1934 roku ukończono budowę pięciu wartowni, a w dwa 
lata później powstał budynek koszarowy. Wtedy również uzupełniono i uno
wocześniono uzbrojenie załogi. W sierpniu 1936 roku, za pośrednictwem tczew
2 Według relacji Leonarda Piotrowskiego w składnicy znajdowało się kilkanaście 8 mm 
rewolwerów Saint Etienne, jako uzbrojenie przewidziane dla wartowników na posterun
kach przy bramie głównej i kolejowej. Westerplatte. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył 
Zbigniew Flisowski, Warszawa 1984, s. 297. Natomiast z relacji Władysława Deika wyni
ka, że dowódcy placówek na Westerplatte byli uzbrojeni w belgijski pistolet maszynowy 
FN. Ibidem, s. 206. Są to informacje mało prawdopodobne, gdyż pistolety maszynowe nie 
były w wyposażeniu Wojska Polskiego, z wyjątkiem kilkunastu pistoletów maszynowych 
Suomi wz. 1931 i Thompson wz. 1928. W obu relacjach najprawdopodobniej chodziło o pi
stolety automatyczne FN (Browning) wz. 1922 kalibru 9 mm albo wz. 1912 kalibru 9 mm 
lub 7,65 mm. Możliwe też, że otrzymano wówczas 13-strzałowe 9 mm pistolety automa
tyczne FN (Browning) wz. 1930, których pewną ilość wykonano dla Polski w 1935 r. Nato
miast zgodnie z relacją Henryka Sucharskiego dysponowano 40 pistoletami. Ibidem, s. 49.

Według Jana Naskręta powiększono wówczas załogę składnicy o dwie kompanie pie
choty z ciężką bronią maszynową. Ale nie wydaje się to możliwe, gdyż wówczas liczba 
żołnierzy składnicy byłaby dużo większa. Relacja Jana Naskręta, w: Wspomnienia działaczy 
kaszubskich. Zebrał i opracował Józef Pawlik, Warszawa 1973, s. 414.
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skiego 2 batalionu strzelców, przydzielono dla Westerplatte sześć ręcznych ka
rabinów maszynowych wz. 1928, osiem ciężkich karabinów maszynowych wz. 
1930, cztery moździerze wz. 1931 oraz 100 hełmów wz. 19314. Były to najnowsze 
wzory uzbrojenia wprowadzane wówczas do wyposażenia Wojska Polskiego. 
Po przydzieleniu nowego uzbrojenia wycofano jego starsze wzory: osiem cięż
kich karabinów maszynowych Maxim wz. 1908 i dwa moździerze wz. 1928 oraz 
100 hełmów francuskich. Równocześnie zrezygnowano z planowanego przydzia
łu dwóch najcięższych karabinów maszynowych Hotchkiss wz. 1930, które miały 
zapewniać obronę przeciwlotniczą składnicy. Fakt rezygnacji z nich wydaje się 
być niezrozumiały, bo z posiadanych w 1938 roku 29 najcięższych karabinów 
maszynowych, 24 z nich przekazano Marynarce Wojennej5. Jak później wykazały 
doświadczenia wojenne skuteczność tej broni była niewielka, ale jej posiadanie 
przynajmniej zmuszałoby przeciwnika do przeprowadzania nalotów na znacznie 
wyższym pułapie.

W grudniu 1936 roku dodatkowo przydzielono na Westerplatte dwie armaty 
przeciwpancerne wz. 19366, które dostarczono dopiero jesienią 1938 roku. Wiosną 
1939 roku przywieziono na Westerplatte rozmontowaną 75 mm armatę połową 
wz. 1902/26. Jeszcze krótko przed wybuchem wojny, w ostatnich dniach sierpnia, 
za pośrednictwem Komisariatu Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku, 
otrzymano pewne uzupełnienie uzbrojenia7. Według relacji Antoniego Sadow
skiego były to dwa lekkie karabiny maszynowe - przypuszczalnie Maxim wz. 
1908/15 - oraz 15 pistoletów. Te egzemplarze uzbrojenia pochodziły z niemiec
kich transportów kierowanych do Gdańska. Ostatecznie we wrześniu 1939 roku 
załoga Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte dysponowała takim 
uzbrojeniem artyleryjskim i strzeleckim, jakie udało się wcześniej zgromadzić8. 
Wszystkie wzory środków ogniowych oraz ich liczbę przedstawiono w tabeli l9.

4 A. Konstankiewicz, op. cit., s. 4.
5 Ibidem, s. 11, przypis 15.
6 Przydział armat oraz moździerzy wymagał od komendanta składnicy długotrwałych 
starań. Westerplatte..., s. 66.
7 Westerplatte..., s. 308-309. Michał Gawlicki, nie określając szczegółów tego uzbrojenia, 
podaje, że przywieziono go z Polski do Gdańska samochodami dyplomatycznymi. We
sterplatte..., s. 249.

8 Jarosław Tuliszka, Westerplatte 1926-1939. Dzieje Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wol
nym Mieście Gdańsku, Toruń 2003, s. 108-112, 123-128, 68-71.
9 A. Konstankiewicz przyjmuje, za Antonim Sadowskim, za wyjątkiem liczby karabin
ków, których miało być tylko 42 (Westerplatte..., s. 307) następujący stan uzbrojenia: 160 
karabinków, 18 ręcznych karabinów maszynowych wz. 1928, sześć lekkich karabinów 
maszynowych Maxim wz. 1908/15,19 ciężkich karabinów maszynowych wz. 1930, cztery 
moździerze wz. 1931, dwie arma-ly przeciwpancerne wz. 1936 oraz armata połowa wz. 
1902/26. A. Konstankiewicz, Uzbrojenie Wojskowej Składnicy..., s. 6. Liczbę 160 karabinków 
podaje również Leonard Piotrowski (ibidem, s. 308) oraz Henryk Sucharski (ibidem, s. 
49). Za tą liczbą karabinków przemawia fakt dysponowania w 1932 r. 176 egzemplarzami 
tego uzbrojenia. Podawane są także różne ilości broni maszynowej: Leonard Piotrowski
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Tabela 1
Uzbrojenie artyleryjskie i strzeleckie obrońców Westerplatte w 1939 roku

Źródło: Jarosław Tuliszka, Westerplatte 1926-1939. Dzieje Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wol
nym Mieście Gdańsku, Toruń 2003, s. 109-111.

L.p. Wzory uzbrojenia Liczba 
egzemplarzy

1. 75 mm armata połowa wz. 1902/26 1
2. 37 mm armata przeciwpancerna wz. 1936 2
3. 81 mm moździerz wz. 1931 4

4- 7,92 mm ciężki karabin maszynowy wz. 1930 18
5. 7,92 mm ręczny karabin maszynowy Browning wz. 1928 18

6. 7,92 mm lekki karabin maszynowy Maxim wz. 1908/15 6

7. 7,92 mm karabinek Mauser wz. 1998 160
8. Pistolety i rewolwery różnych typów 40
9. 26,5 mm pistolet sygnałowy 9

75 mm armaty połowę wz. 1902/26 były produkowane w Rosji, pochodziły 
z wytwórni: putiłowskiej, permskiej, sormowskiej i obuchowskiej. Po moderni- 
zacji zmieniono ich kaliber z 76,2 mm na 75 mm i przystosowano do strzelania 
pociskami stosowanymi do podobnych armat francuskich wz. 1897. Prace zwią
zane z adaptacją oraz remontem tych armat trwały od 1926 do 1930 roku. Poza 
przeróbką 429 (według innych źródeł - 461) armat dostosowano jednocześnie do 
amunicji francuskiej przodki i jaszcze - rosyjskie dla artylerii piechoty oraz wło
skie dla artylerii konnej. 75 mm armata połowa10 wz. 1902/26 miała lufę o gwincie 
prawoskrętnym, składającą się z rury rdzeniowej, obsady i płaszcza. Niektóre 
lufy miały koszulki. Wyposażona była w zamek śrubowo-zawiasowy, w ramie 
którego zainstalowano mechanizm odpalający typu kurkowego oraz samoczynny 
bezpiecznik. Kołyska z osadzoną w niej lufą mieściła oporopowrotnik, składający 
się z hydraulicznego opornika i sprężynowego powrotnika. Całość umieszczo
no na jednoogonowym łożu w kształcie czterościennego dźwigara wykonane
go z blachy stalowej łączonej nitami i poprzecznymi sponami. Spona środkowa 
mieściła mechanizm podniesień o podwójnej śrubie - wewnętrznej, związanej 
z kołyską i zewnętrznej - z obsadą. Na lewej stronie łoża znajdował się śrubowy 
mechanizm kierunkowy. Łoże, w tylnej części wzmocnione stalową nakładką, za- 
kończone było stałym lemieszem i zaczepą. Armatę chroniła od przodu stalowa 
- 7 ręcznych i 18 ciężkich karabinów maszynowych (ibidem, s. 71), Henryk Sucharski - 17 
ręcznych, osiem lekkich i 16 ciężkich karabinów maszynowych (ibidem, s. 49), Franciszek 
Dąbrowski - 22 ciężkich i ręcznych karabinów maszynowych (ibidem, s. 71), a Zbigniew 
Flisowski przyjmuje 17 ręcznych, sześć lekkich i 18 ciężkich karabinów maszynowych. 
" A. Konstankiewicz, Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego 

w latach 1914-1939, Lublin 2003, s. 189-190.
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tarcza o grubości 7 mm, mocowana wspornikami do osi kół i łoża. Górna i dolna 
część tarczy były składane w czasie marszu. Sprzęt osadzono na drewnianych 
kołach ze stalowymi obręczami i piastami, a oś wygięto celem obniżenia środka 
ciężkości. Przyrząd celowniczy, przymocowany do lewej ściany kołyski, składał 
się z celownika, przyrządu kątów położenia z poziomicą podniesień oraz kwa- 
dranta wz. 1880-1900. Dane taktyczno-techniczne armaty: kaliber: 75 mm, dłu
gość lufy: 30 kalibrów (2 285 mm), masa na stanowisku ogniowym: 1 150 kg, 
donośność: w zależności od rodzaju pocisku - 5 000-10 700 m, szybkostrzelność: 
10 strzałów na minutę, kąty ostrzału: w płaszczyźnie pionowej od -6“ do +16,5", 
prędkość początkowa pocisku: około 600 m/s, obsługa: 6 żołnierzy11. Armata ta 
była przestarzała ze względu na zbyt duże wymiary oraz ciężar. Jednak armaty 
te znajdowały się w 11 dywizjonach artylerii konnej, 26 plutonach artylerii for- 
tecznej i 90 pułkowych plutonach artylerii oraz stanowiły podstawowe uzbrojenie 
pociągów pancernych. Zatem do walk obronnych na Westerplatte był to sprzęt 
w zupełności wystarczający.

Po zakupieniu licencji na produkcję 37 mm armat przeciwpancernych wz. 
193611 12 Biuro Konstrukcyjne Wytwórni Stowarzyszenia Mechaników Polskich 
z Ameryki w Pruszkowie, we współpracy z firmą „Bofors", wypracowało warun
ki techniczne jej podjęcia. Wprowadzono niewielkie zmiany konstrukcyjne. Do 
transportu tej armaty w piechocie i kawalerii opracowano dwa modele przodka 
i przygotowany przez Zbrojownię nr 2 w Warszawie wprowadzono do produkcji. 
Przodek mieścił 16 skrzyń z nabojami, po 5 naboi w każdej. Armata miała lufę 
monoblokową zakończoną hamulcem wylotowym, oporopowrotnik hydraulicz- 
no-sprężynowy, półautomatyczny zamek klinowy oraz dwuogonowe rozstawne 
łoże dolne. W celu zwiększenia ruchliwości taktycznej sprzętu prowadzono pró
by zastosowania do holowania ciągników motorowych. Jako podstawowy środek 
transportu przyjęto ciągnik kołowy PZInż. 302. Dla oszczędności luf oraz celem 
zmniejszenia kosztów szkolenia przygotowano do niej lufę wkładkową kalibru 
7,9 mm. Ponadto firma „Bofors" bezpłatnie przygotowała projekt umieszczenia 
armaty przeciwpancernej wz. 1936 wspólnie z ciężkim karabinem maszynowym 
wz. 1930 w wieży czołgu lekkiego 7TP. Armatę wz. 1936 wykorzystano również 
do uzbrojenia prototypowych egzemplarzy czołgu TKS-D. Możliwe było także 
zainstalowanie lufy z oporopowrotnikiem na typowym podwoziu armaty i TKS-D 
pełnił wówczas rolę ciągnika. Biuro Konstrukcyjne wytwórni w Pruszkowie przy
gotowało konstrukcję łoża fortecznego dla tej armaty, która miała być umieszcza
na w kopułach pancernych, m. in. dwóch schronów pod Jastarnią lub strzelni
cach tradytorowych schronów bojowych. W schronach bojowych używano także 
tych armat na łożach kołowych, przystosowując odpowiednio stanowiska przy 

11 Andrzej Zasieczny, Broń Wojska Polskiego 1939-1945. Wojska lądowe, Warszawa 2008, s. 
20.
12 A. Konstankiewicz, Broń strzelecka i sprzęt..., s. 206-212.
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strzelnicach trądy torowych. Również w kilku specjalnych polowych schronach 
bojowych dla tych armat na łożu kołowym przygotowano nadbetonowane płyty 
podłogi przy strzelnicy. Armaty te stosowane na pozycjach polowych pomiędzy 
schronami, miały specjalne garaże zbudowane w schronach bojowych. Dane tak- 
tyczno-techniczne armaty: kaliber: 37 mm, długość lufy: 45 kalibrów (1 665 mm), 
długość armaty: 3,05 m, długość armaty z przodkiem i zaprzęgiem: 7,1 m, masa 
na stanowisku ogniowym: 380 kg, masa w położeniu marszowym: 930 kg, dono- 
śność: do 7 100 m, szybkostrzelność praktyczna: 10 strzałów na minutę, prędkość 
początkowa pocisku: 800 m/s, obsługa: 7 żołnierzy13.

Pierwszy moździerz* 11 kalibru 81 mm został opracowany w Wytwórni Ma
szyn Precyzyjnych „Avia" w Warszawie, kiedy w 1926 roku złożono tam zamó
wienie najpierw na 20, a następnie 186 egzemplarzy. Moździerz wz. 1928 różnił 
się nieznacznie od francuskiego wz. 1918. Jako pierwsze opracowanie tego rodza
ju w kraju wykazywał pewne wady, lecz w porównaniu ze wzorem francuskim, 
jego donośność była większa. Po konsultacjach wprowadzono zmiany. Przedsta
wiony w 1930 roku prototyp nowego dwójnogu okazał się lepszy od poprzednie
go oraz oryginalnego francuskiego i został skierowany do produkcji. Ale prace 
nad ulepszeniem tego modelu zostały przerwane, bo zdecydowano zakupić licen
cję na moździerz wz. 1931 firmy „Stokes-Brandt", występującą także jako Societe 
Armes Materiel de Guerre. Zawarcie transakcji było rezultatem porozumienia 
MSWojsk. z firmą „Stokes-Brandt", która odstąpiła od roszczeń finansowych za 
naruszenie patentu przy produkcji w Polsce amunicji do moździerzy wz. 1918. 
Produkcję uruchomiono w fabryce Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ame
ryki w Pruszkowie w 1932 roku. Amunicję produkowano w Starachowickich Za
kładach Górniczo-Hutniczych. Wytwarzania celowników wz. 1931 i poziomnic 
wz. 1931 podjęły się Polskie Zakłady Optyczne S.A. Nowy model moździerza nie 
różnił się bardzo od wz. 1928. Lufa monoblokowa niegwintowana, zakończona 
była w tylnej części zamkiem, którego dolną kulistą część z dwoma spłaszcze
niami osadzano w jednym z trzech gniazd płyty (podstawy). W przedniej części 
lufy znajdowała się obroża, za pośrednictwem której łączono ją z dwójnogiem. 
Na dwójnogu, nogi ze stopami zakończonymi ostrogami do pewnego osadzenia 
w gruncie, instalowane były mechanizmy: podniesieniowy lufy - systemu śrubo
wego, i wyrównawczy - łączący korpus dwójnogu z jedną z jego nóg, służący do 
poziomowania lufy w kierunku poprzecznym. Mechanizm kierunkowy zamonto
wano na części głowicowej śruby mechanizmu podniesieniowego. Powyżej stóp 
nóżek znajdowały się uchwyty do przyczepiana spiralnej sprężyny z łańcuchem 
służącym do ich łączenia. Płytę wyposażono w lemiesz dla pewnego osadzenia 
w gruncie oraz uchwyt i ucha do transportu. Pozytywnie zakończone zostały 
prace nad przystosowaniem moździerza do produkcji w małych zakładach me

11 A. Zasieczny, op. cit., s. 16.
11 A. Konstankiewicz, Broń strzelecka i sprzęt..., s. 202-204.
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chanicznych. Uzyskano oszczędności materiałowe poprzez zastosowanie staliwa 
i rur używanych w wiertnictwie na lufy. Dane taktyczno-techniczne moździerza: 
kaliber: 81 mm, masa broni: 60 kg, masa lufy: 20 kg, masa dwójnogu: 22 kg, masa 
płyty oporowej: 18 kg, długość lufy: 1 260 mm, donośność maksymalna: 3 000 m, 
prędkość początkowa pocisku wz. 1930: 71-210 m/s, masa naboju wz. 30: 3,4 kg, 
masa naboju ciężkiego: 6,5 kg15. W tabeli 2 przedstawiono stan liczbowy amunicji 
do armat i moździerzy zgromadzonej na Westerplatte.

W czasie przyjmowania do uzbrojenia Wojska Polskiego ciężkich karabinów 
maszynowych Hotchkiss wz. 1914 i Maxim wz. 1908 przewidywano, że w naj-

Tabela 2
Amunicja do armat i moździerzy

L.p. Uzbrojenie
Jednostka ognia 
na stanowisku

Amunicja 
w magazynie

Razem

1. 75 mm armata połowa 
wz. 1902/26 78 252 330

2. 37 mm armata 
przeciwpancerna wz. 1936 120 280 400

3. 81 mm moździerz wz. 1931 0 860 860

Źródło: J. Tuliszka, op. cit, s. 111, tabela 6.

bliższym czasie trzeba będzie zastąpić je innym wzorem. Ciężkie karabiny ma
szynowe Hotchkiss w większości były zużyte i wymagały innej amunicji oraz 
nie znalazły szerszego zastosowania. Ciężkie karabiny maszynowe Maxim miały 
zbyt dużą masę i skomplikowaną konstrukcję, co utrudniało ich obsługę. Skło
niło to władze do ogłoszenia konkursu na ciężki karabin maszynowy. Odbył 
się w grudniu 1927 roku i w lecie roku następnego. Najlepszy okazał się ciężki 
karabin maszynowy firmy Cołt-Browning wz. 1917 i wybrano go, jako podsta
wową ciężką broń maszynową. Ponieważ nie był opatentowany w Polsce, a nie 
zamierzano kupować licencji, postanowiono przygotować produkcję własnymi 
siłami. Prace nad modyfikacją i przystosowaniem tej broni do własnych wyma
gań rozpoczęto w 1929 roku w Biurze Studiów Fabryki Karabinów w Warszawie. 
Należało dokonać przede wszystkim przewymiarowania elementów i części na 
system metryczny. Ponadto wprowadzono ulepszenia: dostosowano do amunicji 
7,9 mm, wydłużono lufę, zmieniono chłodnicę, zastosowano celownik krzywiz
nowy, zainstalowano wsporniki do celowników, wydłużono chwyt i spust oraz 
poprawiono konstrukcję zatrzasku lufy. Ciężki karabin maszynowy Browning- 
Colt wz. 193016 działał na zasadzie wykorzystania energii krótkiego odrzutu lufy 
z suwadłem i zamka zaryglowanego podczas strzału. Mechanizm spustowy przy

15 A. Zasieczny, op. cit., s. 13.
16 A. Konstankiewicz, Broń strzelecka i sprzęt..., s. 168-173
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stosowany został do ognia ciągłego. Broń chłodzona była wodą. Zasilanie odby
wało się z taśmy parcianej o pojemności 330 naboi. Przyrządy celownicze składały 
się z pryzmatycznej muszki oraz celownika ramieniowo-krzywiznowego. W celu 
nadania broni dokładnego kierunku i podniesienia przy celowaniu bezpośrednim 
lub pośrednim można było stosować celownik-kątomierz polskiej konstrukcji. Do 
prowadzenia ognia przeciwlotniczego przeznaczony był celownik przeciwlotni
czy, składający się z celownika słupkowego i muszki kołowej. Konstrukcja broni, 
nieskomplikowana, z małą ilością części, łatwa do składania i rozkładania, odzna
czała się dużą niezawodnością działania. Miał dużą szybkostrzelność praktyczną. 
Transportowano go w piechocie na biedce (dwukołowy jednokonny wóz) i na ta- 
czance (czterokołowy, dwu lub trzykonny wóz). Ciężki karabin maszynowy wz. 
1930 zaadaptowano do uzbrojenia czołgów lekkich Vickers E i 7TP oraz wozów 
TKW, zastosowano do wyposażenia ciężkich schronów bojowych w fortyfika
cjach stałych oraz lekkich schronów bojowych w umocnieniach polowych. Ponad
to przyjęte do uzbrojenia i wdrożone do produkcji karabiny maszynowe - ręczny 
wz. 1928 i ciężki - wz. 1930, były podstawą do opracowania lotniczych karabinów 
maszynowych. Dane taktyczno-techniczne: kaliber - 7,92 mm, masa bez podsta
wy - z wodą 21 kg, bez wody 17 kg, długość całkowita - 1200 mm, szybkostrzel
ność praktyczna - 400-450 strzałów na minutę, masa pocisku - lekkiego 10 g, 
ciężkiego 12,8 g, masa naboju - z pociskiem lekkim 23,9 g, prędkość początkowa 
pocisku - lekkiego 845 m/s, ciężkiego 735 m/s, największa donośność - 4 500 m, 
obsługa - 7 ludzi17. Na Westerplatte część z nich była mocowana na typowych 
podstawach trójnożnych, a część - przystosowana do mocowania na podstawach 
fortecznych, które znajdowały się w podziemiach wartowni. Niektóre były przy
stosowane do strzelania przeciwlotniczego. Była to broń nowoczesna, praktyczna, 
skuteczna i niezawodna.

Pierwszym wzorem broni maszynowej poddanym modyfikacji był 7,92 mm 
ręczny karabin maszynowy Browning wz. 192818. Znajdująca się dotychczas 
w Wojsku Polskim lekka broń maszynowa: ręczny karabin maszynowy Cha- 
uchat wz. 1915 i lekki karabin maszynowy Maxim wz. 1908/15, nie odpowiadała 
wymaganiom, pierwszy z powodu zbyt małej szybkostrzelności i znacznej za
wodności działania, a drugi - zbyt dużej masy i skomplikowanej konstrukcji. W 
1924 roku odbył się konkurs na lekką broń maszynową, który nie został jednak 
rozstrzygnięty. Drugi zorganizowano w następnym roku. Zgłoszono do niego 
ręczne karabiny maszynowe: belgijskiej wytwórni Fabrique Nationale d'Armes 
de Guerre Browning wz. 1924, duński Madsen wz. 1924, brytyjski Farquhar wz. 
1924 i Vickers-Berthier wz. 1924/25, czeski Praha wz. 1924, francuski Lewis wz. 
1923 i Chatellerault wz. 1924 oraz Hotchkiss wz. 1923, a poza konkursem - szwaj
carski Furrer wz. 1925 i włoski lekki karabin maszynowy A.L.A. wz. 1924. Naj

17 A. Zasieczny, op. cit, s. 10.
18 A. Konstankiewicz, Broń strzelecka i sprzęt..., 165-168.

55



Walter Pater

lepszy okazał się Browning wz. 1924. Pod koniec 1927 roku zdecydowano, że do 
wyposażenia wojska wprowadzona zostanie broń tego systemu. Zawarto umowę 
z firmą Fabrique Nationale d'Armes de Guerre na dostawę 10 000 ręcznych ka
rabinów maszynowych oznaczonych wz. 1928. Postanowiono także uruchomić 
produkcję tej broni w Fabryce Karabinów w Warszawie na licencji udzielonej 
przez firmę FN. Otrzymanie tylko części rysunków konstrukcyjnych i dokumen
tacji technicznej oraz rozwiązanie umowy licencyjnej nie wpłynęło na opóźnienie 
terminu rozpoczęcia produkcji, którą podjęto w 1930 roku. Biuro Konstrukcyjne 
PWU samodzielnie opracowało pozostałą, niedostarczoną część rysunków i przy
gotowało warunki techniczne jej uruchomienia. Rozwiązanie umowy licencyjnej 
nastąpiło po ujawnieniu, że firma FN nie miała podstaw do udzielenia licencji 
z patentu amerykańskiego, którego była właścicielem, przejmując prawa od fir
my Colt Patents Fire Arms. Taki patent nie został zgłoszony w Polsce. Patents 
Fire Arms złożyła w 1923 roku wniosek patentowy na karabin automatyczny, 
identyczny konstrukcyjnie z ręcznym karabinem maszynowym. Urząd Patento
wy RP udzielił jej trzymiesięcznego okresu na złożenie wyjaśnienia, z czego nie 
skorzystano. Wobec tego Urząd Patentowy odmówił w 1929 roku udzielenia pa
tentu, wyznaczając jednocześnie dodatkowy dwumiesięczny termin na złożenie 
odwołania, z czego również nie skorzystano. Dlatego patent ten już nigdy nie 
mógł być w Polsce uwzględniony. Firma FN, będąca właścicielem patentu, nie 
mogła wykonać zobowiązania i sprawa licencji stała się bezprzedmiotowa. Ręcz
ny karabin maszynowy Browning wz. 1928 był bronią samoczynną, działającą na 
zasadzie wykorzystania energii gazów odprowadzanych przez boczny otwór w 
lufie. Lufa w tylnej części była żebrowana w celu zapewnienia lepszego odpro
wadzenia ciepła. Broń ryglowano za pomocą wahliwego rygla połączonego prze
gubowo z trzonem zamkowym, a poprzez wodzik z kurkiem suwadła. Strzelanie 
odbywało się przy otwartym zamku. W tylnej części komory zamkowej mieścił 
się osłabiacz odrzutu, a w kolbie osadzonej na tylnej ścianie komory znajdowała 
się sprężyna powrotna. Mechanizm spustowy karabinu pozwalał na strzelanie 
ogniem pojedynczym i ciągłym. Rolę przełącznika rodzaju ognia spełniał bez
piecznik. Broń zasilana była z pudełkowego magazynka, mieszczącego 20 naboi, 
zakładanego od dołu. Na przyrządy celownicze składały się pryzmatyczna musz
ka oraz ramkowy celownik z trójkątną szczerbinką. Karabin wyposażony był w 
składany dwójnóg. Opinie po paromiesięcznej eksploatacji broni w oddziałach 
były bardzo pozytywne. Wzór odznaczał się małą masą i niewielkimi wymiara
mi, był łatwy w obsłudze, bardzo celny przy małym rozrzucie. Podkreślano dużą 
szybkostrzelność praktyczną broni przy znikomej liczbie zacięć. Na podstawie 
doświadczeń wprowadzono ulepszenia. Przewidywano opracowanie nowego 
dwójnogu oraz dostosowanie lufy do szybkiej wymiany w warunkach połowych. 
Tę ostatnią modyfikację zrealizowano w latach 1938-1939, przygotowując dwa 
prototypowe modele. Ponadto przygotowano przeznaczoną do celów szkolenio
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wych wersję na amunicję kalibru 5,6 mm. Dane taktyczno-techniczne: kaliber: 
7,92 mm, masa własna: około 9,0 kg, długość: 1 110 mm, długość lufy: 611 mm, 
szybkostrzelność praktyczna: 40-60 strzałów na minutę, donośność skuteczna: do 
1 100 m, prędkość początkowa pocisku: 853 m/s, masa pocisku: 10 g, pojem
ność magazynka: 20 nabojów”. Były to nowoczesne ręczne karabiny maszynowe 
produkowane w Polsce. Były niezawodne i proste w obsłudze. W warunkach 
pniowych osa-dzone były na dwójnogu zamocowanym na przedniej części rury 
gazowej. W wartowniach Westerplatte znajdowały się specjalne uchwyty do mo
cowania ręcznych karabinów maszynowych w otworach strzelniczych.

Jedną ze zmodyfikowanych wersji ciężkiego karabinu maszynowego Maxim 
wz. 1908 był lekki karabin maszynowy20 wz. 1908/15 opracowany podczas I woj
ny światowej. Wprowadzono go do uzbrojenia Wojska Polskiego po 1918 roku, 
jako jedną z podstawowych broni używanych na najniższych szczeblach taktycz
nych piechoty do 1930 roku. Następnie stosowano je w artylerii oraz oddziałach 
saperskich, a także w jednostkach taborowych i mobilizowanych. Działał tak, jak 
ciężki karabin maszynowy, na zasadzie wykorzystania energii krótkiego odrzutu 
lufy i zamka zaryglowanego przy strzale, z charakterystycznym układem kolan
ko wo-dźwigniowym. Zamiast tylców broń otrzymała kolbę i urządzenie spu
stowe w dnie komory zamkowej. Zmniejszono objętość komory zamkowej oraz 
pojemność chłodnicy, pozostawiając chłodzenie wodą. Ponadto w miejsce cięż
kiej podstawy trójnożnej zastosowano lżejszy dwójnóg. Zasilanie odbywało się 
z taśmy parcianej na 250 naboi, umieszczonej w pojemniku bębnowym. Szybko- 
strzelnością ustępował ciężkiemu karabinowi maszynowemu wz. 1908, ale mimo 
wprowadzenia zmian nadal miał zbyt dużą masę. Ze względu na skomplikowa
ną budowę wymagał doskonale wyszkolonej obsługi. Była to broń przestarzała, 
skomplikowana i zawodna. Na wartowniach znajdowały się specjalne uchwyty 
do mocowania tego uzbrojenia w otworach strzelniczych. Dane taktyczno-tech- 
niczne lekkiego karabinu maszynowego: kaliber - 7,92 mm, masa 16,8 kg, długość 
całkowita -1410 mm, długość lufy - 720 mm, szybkostrzelność praktyczna - około 
300 strzałów na minutę, prędkość początkowa pocisku 845 m/s. Rozmieszczenie 
broni maszynowej i amunicji na Westerplatte przedstawiono w tabeli 3.

Potrzeby Wojska Polskiego po przejściu w 1921 roku na organizację poko
jową wymagały zapewnienia dostaw broni, najlepiej produkcji krajowej. Było to 
możliwe pod warunkiem stworzenia własnego przemysłu zbrojeniowego, który 
zaczął powstawać. W utworzonej w 1920 roku Państwowej Fabryce Karabinów 
w Warszawie, możliwe było tylko wykorzystanie obcego dorobku w zakresie 
konstrukcji i wytwarzania broni. Pierwszym krokiem w adaptacji obcych wzo
rów uzbrojenia dla potrzeb Wojska Polskiego było rozpoczęcie produkcji karabi-

" A. Zasieczny, op. cit., s. 8.
211 A. Konstankiewicz, Broń strzelecka Wojska Polskiego 1918-39, Warszawa 1986, s. 32, tabe
la 8,105-107.
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Tabela 3
Rozmieszczenie broni maszynowej i amunicji

Wyszczegól
nienie Ckm

Amuni
cja do 
ckm

Rkm Lkm
Amunicja 

do karabin
ków

Uwagi

Wartownia 
nr 1 2(F) 10 000 2 0 4 000

Wartownia 
nr 2 3(F) 15 000 2 0 4 000

Wartownia 
nr 3 2(F) 10 000 2 0 4 000

Wartownia 
nr 4 1 5 000 3 0 6 000

Wartownia 
nr 5 1 5 000 2 0 4 000

Wartownia 
nr 6 3(F) 10 000 0 0 ?

Placówka 
„Prom" 1 5 000 1 1 2 500 8 000 nabo

jów do km
Placówka 
„Wał" 0 0 1 0 bd

Placówka 
„Fort" 1 1 500 1 0 ?

Placówka 
„Przystań" 1 5 000 2 0 2 500

Placówka 
„Elektrownia" 0 0 0 1 ? 5 000 nabo

jów do ckm
Placówka „Ła
zienki" 0 0 1 1 bd

Placówka 
sierż. Deika 0 0 0 1 bd

Razem 15 70 000 17 4 27 000 13 000 nabo
jów do km

Rezerwa 
w magazynie 3 49 1 2 22 000

Ogółem 18 119 000 18 6 49 000
(F) - ciężki karabin maszynowy na podstawie fortecznej. 
Źródło: J. Tuliszka, op. cit., s. 112, tabela 7.

nów systemu Mauser. Przyjęcie karabinów Mauser wz. 1898 jako podstawowej 
broni powtarzalnej wymagało uzupełnienia jego ilości do stanu etatowego oraz 
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zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych. Otrzymanie do końca 1921 roku kom
pletu maszyn pozwalało wytwórni na podjęcie próby uruchomienia produkcji 
karabinów tego wzoru. Dysponując częściową dokumentacją przystąpiono do jej 
opracowania oraz przygotowania warunków technicznych. W 1922 roku ruszyła 
próbna produkcja, a w roku następnym rozpoczęto seryjne wytwarzanie kara
binów. Natomiast wiosną 1924 roku uruchomiono produkcję nowej wersji - ka
rabinków wz. 189821. Podyktowane to było powszechnym wprowadzaniem do 
wyposażenia piechoty innych armii poręcznych w użyciu karabinków, o mniej
szej masie i długości, mimo nieco słabszych właściwości balistycznych. Równo
cześnie wprowadzono kilka usprawnień poprawiających właściwości użytkowe 
broni. Karabinek wz. 1898 wykazał jednak pewne wady. Część usunięto w trakcie 
produkcji a pozostałe wyeliminowano w nowym modelu karabinka wz. 1929. 
Dane taktyczno-techniczne: kaliber: 7,92 mm, masa własna: 4,0 kg, długość: 1 090 
mm, długość lufy: 140 mm, szybkostrzelność praktyczna: 8-12 strzałów na minu
tę, donośność: około 3 000 m, ogień skuteczny: do 800 m, prędkość początkowa 
pocisku: około 840 m/s, pojemność magazynka: 5 nabojów22.

W Wojsku Polskim oficerowie posiadali pistolety i rewolwery różnych typów 
i kalibrów, jako broń osobistą. Ponadto w składnicy wartownicy na niektórych 
posterunkach byli wyposażeni w pistolety służbowe. W broń krótką wyposażono 
też niektórych podoficerów. Broń ta służyła do obrony własnej i nie stanowi
ła o możliwościach obronnych załogi Westerplatte. Do końca lat dwudziestych 
w Wojsku Polskim nie było ustalonego przepisowego wzoru pistoletu. Ujednoli
cenie broni krótkiej - pistoletów i rewolwerów - odłożono na lata późniejsze ze 
względu na drugorzędność tej kwestii oraz nie rozstrzygnięcie problemu: pisto
let automatyczny czy rewolwer. Od 1928 roku dopuszczono jedynie możliwość 
używania przez oficerów pistoletów automatycznych o kalibrze nie mniejszym 
niż 7,65 mm. Oficerowie obowiązani byli do nabywania pistoletów na własność. 
Zwyczajowo mieli co najmniej dwa. Najbardziej popularne były: Browning FN 
wz. 1912 i wz. 1922, Mauser wz. 1910, Beretta wz. 1923. Natomiast w składnicach 
uzbrojenia i w jednostkach było prawie 12 000 pistoletów przeważnie na amunicję 
7,65 i 9 mm: Mauser wz. 1896, Frommer, Luger wz. 1908 Parabellum, Cebra wz. 
1916, Steyer wz. 1912 oraz Steyer wz. 1907 kal. 8 mm.

Na przełomie 1929 i 1930 roku Departament Uzbrojenia MSWojsk. wszczął 
pertraktacje w sprawie zakupu licencji na produkcję pistoletu CZ wz. 1928. Za
miar zakupu licencji spowodował przedstawienie przez Państwowe Wytwórnie 
Uzbrojenia własnego wzoru. Autorami projektu opracowanego w 1931 roku byli 
inżynierowie Piotr Wilniewczyc i Jan Skrzypiński. Prototyp i jego wersje wyko
nano w Fabryce Karabinów w Warszawie. Po pozytywnych wynikach badań 
minister spraw wojskowych zatwierdził broń do użytku w armii. Pistolet WiS 

21 A. Konstankiewicz, Broń strzelecka i sprzęt..., s. 150-152.
22 A. Zasieczny, op. cit., s. 7.
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(Wilniewczyc i Skrzypiński) wz. 1931, zmieniono później na Vis (łac. siła) wz. 
193523, wzorowany był na konstrukcji, uznanej za klasyczną - Colt wz. 1911. Dzia
łanie broni oparto na zasadzie wykorzystania krótkiego odrzutu lufy, a ryglowa
nie następowało przez jej przekoszenie w płaszczyźnie pionowej. Rozwiązanie 
konstrukcyjne odryglowania, zatrzymania i zaryglowania lufy oraz sposobu jej 
osadzenia było nowe i oryginalne, odmienne niż w pistolecie Colt wz. 1911. No
wością było także zastosowanie, po raz pierwszy w broni wojskowej, zwalniacza 
kurka. Jednorzędowy magazynek mieścił 8 naboi typu Parabellum. Pistolet Vis 
wz. 1935 odznaczał się wysoką niezawodnością, co wynikało z rozwiązań kon
strukcyjnych. Doskonała celność i poręczność w użyciu były dodatkowymi jego 
zaletami. Dane taktyczno-techniczne: kaliber: 9 mm, masa własna: 1,0 kg, długość: 
200 mm, długość lufy: 140 mm, wysokość: 160 mm, szybkostrzelność praktyczna: 
10 strzałów na minutę, prędkość początkowa pocisku: 345 m/s, donośność sku
teczna: 50 m, nabój: typu Parabellum, masa naboju: 12,0 g, masa pocisku: 7,5 g, 
pojemność magazynka: 8 nabojów24.

Granaty ręczne przeznaczone są do walki na bliskie odległości. W 1939 roku 
na Westerplatte było 560 ręcznych granatów obronnych wz. 1933 i 560 ręcznych 
granatów zaczepnych wz. 193325. Ręczne granaty obronne były skuteczne, o dużej 
sile rażenia w promieniu do 100 m. Dane taktyczno-techniczne granatu obronnego 
wz. 1933: masa granatu: 600 g, masa skorupy: 410 g, masa zapalnika: 137 g, masa 
materiału wybuchowego: 60 g. Ręczne granaty zaczepne wz. 1933 rozrywały się 
na dużą ilość odłamków, których siła rażenia była niewielka, granaty te działały 
raczej siłą wybuchu. Skuteczność granatu - do 10 m. Dane taktyczno-techniczne 
granatu zaczepnego wz. 1933: masa granatu: 360 g, masa skorupy: 70 g, masa 
zapalnika: 137 g, masa materiału wybuchowego: 150 g.

Dążenie do ujednolicenia broni strzeleckiej w Wojsku Polskim spowodowało, 
że jako zasadniczy typ pistoletu sygnałowego wybrano polski pistolet Per kun 
wz. 192426. Broń ta, nawiązująca konstrukcją do pistoletów sygnałowych z lat 
I wojny światowej, miała masywną budowę z długą stalową lufą oraz szkielet 
stalowo-mosiężny. Była zaopatrzona w mechanizm spustowo-uderzeniowy typu 
kurkowego, bez dźwigni zabezpieczającej. Okładki szkieletu były drewniane, 
z głębokim pojedynczym rowkiem, co pozwalało na dobre ujęcie chwytu. Na lu
fie pistoletu wykonywano stempel podający kaliber pistoletu „26,5", ale średnica 
lufy wynosiła dokładnie 26,65 mm. Pistolet sygnałowy Perkun wz. 1924 charak
teryzuje się prostą konstrukcją i pewnym działaniem, a znaczna masa powoduje, 
że strzelanie nie powoduje nieprzyjemnego odczucia odrzutu. Do przenoszenia 

23 A. Konstankiewicz, Broń strzelecka i sprzęt..., s. 160-161.
24 A. Zasieczny, op. cit., s 6.
25 Mariusz Wójtowicz-Podhorski, Krzysztof Wyrzykowski, Westerplatte. Załoga śmierci, 
Gdańsk 2004, s. 120.
26 Zbigniew Gwóźdź, Piotr Zarzycki, Polskie konstrukcje broni strzeleckiej, Warszawa 1993, 
s. 110-112.

60



UZBROJENIE ZAŁOGI WOJSKOWEJ SKŁADNICY TRANZYTOWEJ...

pistoletu na pasie stosowano skórzany futerał produkowany przez firmę „Kro- 
małowski i Synowie" w Katowicach. Twórcą polskich pistoletów sygnałowych 
był kierownik Biura Konstrukcyjnego Zakładów „Perkun" inż. Jan Werner. Pro
dukowała je wytwórnia „Perkun Spółka Akcyjna" w Warszawie. Do pistoletu 
stosowano 25 mm naboje sygnałowe w łusce mosiężnej, jedno- i wielogwiazdo- 
we oraz naboje ze spadochronem. Podstawowe dane techniczne: producent TFM 
„Perkun" w Warszawie, kaliber 26,5 mm, długość 28,6 cm, długość lufy 18,0 cm, 
masa 1,26 kg. Każda z wartowni na Westerplatte oraz placówka „Przystań" miały 
po jednym pistolecie sygnałowym kalibru 26,5 mm. Jednostka ognia wynosiła po 
50 nabojów na pistolet. Ponadto dwa takie pistolety znajdowały się w magazynie. 
Razem było 9 pistoletów sygnałowych i 450 nabojów sygnałowych.

Hełmy bojowe należały do uzbrojenia ochronnego. Hełm wz. 193127 opra
cowany w Instytucie Technicznym Uzbrojenia, od 1933 roku produkowała Huta 
„Ludwików" pod Kielcami. Składał się z jednoczęściowego dzwonu wykonane
go z jednolitego płatu blachy stalowej, z przodu zaopatrzony w mały daszek, 
o głębokiej sylwetce. Dzwon z blachy niklowo-chromowo-molibdenowej grubości 
1,25 mm był starannie zabezpieczony antykorozyjnie. Hełm charakteryzował się 
następującymi parametrami: długość - 28 cm, szerokość - 23,5 cm, wysokość - 
16,5 cm, masa 1390 g. Wyściełanie było podobne jak niemieckiego hełmu wz. 
1916, ze skóry cielęcej, z oryginalną podpinką szerokości 14 mm. Do września 
1939 roku wyprodukowano około 300 000 tych hełmów. Był to oryginalny pol
ski hełm bojowy przeznaczony dla wszystkich rodzajów wojsk, o nowoczesnej 
formie, nieustępujący w niczym, uznawanemu wówczas za najlepszy w świecie, 
bojowemu hełmowi niemieckiemu wz. 1916.

Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte we wrześniu 1939 roku 
była dobrze przygotowana do obrony. Zgromadzono wystarczającą liczbę dobrej 
jakościowo broni i wystarczającą ilość amunicji do niej. Posiadana przez załogę 
składnicy ilość uzbrojenia odpowiadała w ręcznych karabinach maszynowych 
sile dwóch kompanii piechoty (po dziewięć), a w ciężkich karabinach maszyno
wych i moździerzach - batalionowi piechoty (12 ciężkich karabinów maszyno
wych i dwa moździerze) a nawet dwóm, ze względu na lekkie karabiny maszy
nowe, których wydajność ogniowa była wprawdzie niższa od ciężkich karabinów 
maszynowych, lecz wyższa niż ręcznych karabinów maszynowych. Była to więc 
kompania piechoty znacznie wzmocniona bronią maszynową, stromotorową 
i przeciwpancerną. Należy jednak pamiętać, że Westerplatte miało cechy obro- 
ny okrężnej i na poszczególnych odcinkach mogła być wykorzystana tylko część 
uzbrojenia. Broń, którą dysponowała załoga składnicy pod względem osiągów 
techniczno-taktycznych nie ustępowała broni przeciwnika. Obie strony miały ka
rabiny powtarzalne tego samego systemu, z lekkiej broni maszynowej polski ręcz

27 Włodzimierz Kwaśniewicz, 1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym, Warszawa 
1989, s. 66-67.
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ny karabin maszynowy wz. 1928 był bardziej pewny w działaniu od niemieckiego 
lekkiego karabinu maszynowego MG-34 (na dwójnogu), który wykazywał bar
dzo dużą wrażliwość na zanieczyszczenia i nieporęczność przy strzelaniu w ru
chu. Ponadto po obu stronach używano lekki karabin maszynowy Maxim wz. 
1908/15. Niemiecki ciężki karabin maszynowy MG-34 (na trójnogu) przewyż
szał wprawdzie polski wz. 1930 szybkostrzelnością, lecz był bardziej wrażliwy 
na zanieczyszczenia, a sposób chłodzenia polskiego wzoru pozwalał na dłuższe 
prowadzenie ognia ciągłego. Oddziały niemieckie oprócz ciężkiego karabinu ma
szynowego MG-34 używały także ciężkiego karabinu maszynowego Maxim wz. 
1908. Polski moździerz wz. 1931, w przeciwieństwie do niemieckiego wz. 1934 
o tym samym kalibrze, mógł strzelać granatem o większej masie - 6,5 kg wobec 
3,5 kg. Armata przeciwpancerna wz. 1936 miała minimalnie lepszą skuteczność 
przebijania pancerza od niemieckiej wz. 1935/36. Dobra jakość i wysokie walory 
techniczno-taktyczne polskiej broni uwidoczniły się w czasie obrony zwłaszcza 
w momentach, gdy w walce nie brały udziału elementy bezwzględnej przewagi 
nieprzyjaciela, jakim była artyleria i lotnictwo. Trzeba także zaznaczyć, że sprzęt 
polski użytkowany był bardzo intensywnie w bardzo trudnych warunkach przy 
skromnym zapleczu technicznym wobec olbrzymiej przewagi ilościowej nieprzy
jaciela. Nowoczesna broń w połączeniu z doskonale zaplanowanym systemem 
ognia, bardzo dobrym wyszkoleniem i wykazanym męstwem pozwoliły przekro
czyć 12-godzinny termin utrzymania placówki przedłużając obronę Westerplatte 
do 7 września28. Warto też wspomnieć, że polski karabin maszynowy (ręczny wz. 
1928 lub ciężki wz. 1930) oraz armata przeciwpancerna wz. 1936 ustawione na 
nadbudówce pancernika „Schleswig-Holstein" wzbudzały duże zaciekawienie 
niemieckich żołnierzy29.
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95 LAT KUŹNI OFICERÓW
POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ (1922-2017)

WPROWADZENIE
„Upływa szybko życie, jak potok płynie czas, za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie 
nas.j...] A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal". W bieżącym roku mija 95 lat od 
utworzenia kuźni dla oficerów PMW. W tym okresie, były łata radosne, smutne oraz 
niepewne (obawa przed jej likwidacją). Sprzyjający wiatr jednak, nie pozwolił na to, 
aby okręt ten rozbił się o skałę. Zmieniała swoją nazwę, a także dyslokację, nie tylko na 
terenie Polski, ale również w Wielkiej Brytanii.

Poddawano ją wielu zmianom strukturalno-organizacyjnym, które były pozytyw
ne, ale również mówiąc delikatnie, były chybione. Próbowano ją połączyć z Państwową 
Szkołą Morską, a w łatach 50. XX wieku z Wojskową Akademią Techniczną. Natomiast 
na przełomie XX i XXI wieku, pojawiły się „radosne twórczości" dotyczące łączenia 
uczelni wojskowych.

Pomimo wielu przeciwności, na razie i mamy nadzieję, że będzie tak dalej, ORP 
„AMW" będzie płynął obranym kursem, kursem ku elitarności uczelni. Było, jest i bę
dzie to możliwe wówczas, gdy sternicy tego okrętu będą utrzymywali kurs, dbając o pre
stiż Alma Mater tak, jak to robili ich poprzednicy.

Celem artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych wydarzeń z życia Uczelni. 
Nie jest zamiarem autora opisywanie szczegółów, wyliczania, kto, po co i dlaczego do
konywał modyfikacji systemu kształcenia, ile było sal dydaktycznych itp. Na powyższe 
tematy już wiele napisano, i dlatego też nie ma sensu do tego powracać. Po za tym, jest 
to prezentacja 95 lat funkcjonowania naszej Alma Mater, a więc chcąc napisać o tym 
okresie i co w nim się wówczas działo, musiałoby powstać „opasłe” dzieło, a nie artykuł. 
Zatem można przyjąć, że jest to wszystko zawarte w tzw. pigułce.

Niech Jubilatce darzy się świetnie, niech rozwija się i tętni życiem naukowym 
i dydaktycznym, a ludzie w niej pracujący, niech są dumni i zawsze radośni. Tego 
wszystkim i sobie życzę.

OKRES MIĘDZYWOJENNY - KSZTAŁCENIE KADR OFICERSKICH W OFI
CERSKIEJ SZKOLE MARYNARKI WOJENNEJ I SZKOLE PODCHORĄŻYCH 
MW
Wraz z zakończeniem I wojny światowej i upadkiem dotychczasowych monar
chii, powstało 11 nowych państw w Europie. Wśród nich była Polska. Nie ozna
czało to, że z dniem 11 listopada 1918 r., miała ona określone miejsce na mapie 
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Europy- Dopiero rozpoczął się proces kształtowania jej granic, a trwał on prak
tycznie do 1923 r. Kształt terytorium Polski i jej dostęp do Morza Bałtyckiego, 
był w rękach rządów państw sojuszniczych obradujących w Paryżu. Niestety 
wśród decydentów, nie było nikogo, kto byłby zainteresowany spełnić oczekiwa
nia reprezentantów Polski w sprawie przyszłych granic. Szczególnie negatywny 
stosunek do Polski uzewnętrzniał premier Wielkiej Brytanii. W jego wypowie
dziach przejawiała się ogromna niechęć do wszystkiego, co było związane z Pol
ską, a szczególnie kwestie granicy morskiej. To jego zasługą było nie przyznanie 
Polsce miasta Gdańska, które stało się Wolny Miastem, pod tzw. parasolem Ligi 
Narodów, a z czasem Niemców.

Powołanie do życia Polskiej Marynarki Wojennej w dniu 28 listopada 
1918 roku, miało przekonać ówczesnych „wielkich świata", o tym, że strona pol
ska oczekuje przyznania granicy morskiej, a jej ochroną i obroną zajmie się po
wstająca PM W.

Życie polityczne biegło swoją drogą, a prace nad budową floty wojennej swo
ją. Powołany do życia zalążek kierownictwa, lub dowództwa PMW, miał przed 
sobą do wykonania szereg zadań. Najważniejszymi było pozyskanie okrętów 
oraz kadr oficerskich, podoficerskich i marynarskich, niezbędnych do funkcjono
wania tworzonego morskiego rodzaju sił zbrojnych.

O ile sprawa pozyskania okrętów była kwestią ustaleń z Radą Ambasadorów, 
czy też zakupu - a więc kwestią krótkiego czasu - to wykształcenie i wyszkolenie 
kadr, szczególnie oficerów młodszych, wymagało nakładów finansowych oraz 
długiego czasu.

Wraz z rozpoczęciem prac nad organizacją PMW, starano się korzystać z ofi
cerów przybywających z flot wojennych państw zaborczych. Zgodnie z danymi 
59 oficerów z byłej rosyjskiej marynarki wojennej, 16 z floty austro-węgierskiej 
i 4 z niemieckiej1. Byli to w przeważającej większości oficerowie starsi, a więc 
tworząca się PMW miała więcej „wodzów" niż „Indian". Nie była to najbardziej 
korzystana sytuacja dla ówczesnego Departamentu dla Spraw Morskich, gdyż nie 
było dla wszystkich stanowisk, a także ogromne potrzeby były w korpusie ofice
rów młodszych. Ci oficerowie starsi posiadali odpowiednie doświadczenie oraz 
ogromną wiedzę teoretyczną, gdyż byli absolwentami renomowanych morskich 
uczelni wojskowych państw zaborczych. Pełnili służbę na różnych stanowiskach *

' Na powyższy temat pisali: A. Jankowski, Oficerowie zawodowi korpusu morskiego Pol
skiej Marynarki Wojen-nej w latach 1921-1947, „Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki 
Wojennej", 1995, nr 14, s. 97-98, J. Przybylski, Marynarze w walce o niepodległość Polski 
1918-1920, Warszawa 1999, J.W. Dyskant, Flotylla rzeczna Marynarki Wojennej 1919-1939, 
Wyd. Bellona, Warszawa 1994. Pełną listę oficerów przybyłych z flot państw zaborczych 
przedstawiono w: Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. 2, Polska Marynarka Wojenna, pod red. J. 
K Sawickiego, cz. 1, Korpus oficerów 1918-1947, Wyd. WSM, Gdynia 1996, s. 133-134, oraz 
J. Będźmirowski, Morskie szkolnictwo wojskowe w Polsce jako komponent systemu bezpieczeń
stwa państwa. Od niepodległości do transformacji ustrojowej, Wyd. AMW, Gdynia 2008, s. 26.
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dowódczych i sztabowych. Niestety, żaden z nich nie dowodził związkiem tak
tycznym, co miało swoje reperkusje we wrześniu 1939 roku w czasie tzw. kampa
nii wrześniowej na Bałtyku.

Po zakończeniu I wojny oraz „opanowaniu" sytuacji na froncie wschodnim, 
w styczniu 1921 roku rozpoczęto działania kadrowe, mające na celu dokona
nie weryfikacji m.in. oficerów PMW. W tym celu ukazał się dekret Naczelnika 
Państwa z dnia 30 stycznia 1921 r. nakazujący przeprowadzenie tych czynności 
w WP, w tym również PMW. Efektem tych działań w służbie PWM pozostało 
168 oficerów w trzech korpusach osobowych: morskim - 89, tech-nicznym - 28 
i rzeczno-brzegowym - 512.

Taka sytuacja, była dla powstającej PMW ogromnym wyzwaniem. Braki ka
drowe, szczególnie w korpusie osobowym oficerów młodszych, mogły w sposób 
zdecydowany wpłynąć na gotowość bojową jednostek pływających PMW. W tym 
czasie nie dysponowała żadnym ośrodkiem, który mógłby w stosunkowo krót
kim czasie ten problem rozwiązać. Po cichu, Departament dla Spraw Morskich 
liczył na pomoc sojuszników, w tym przypadku na Royal Navy. Wciąż aktualne 
powiedzenie mówi, że najlepiej liczyć na siebie, i to się w bardzo krótkim czasie 
sprawdziło. Chociaż wstępne rozmowy między PMW a Royal Navy toczyły się 
od lipca 1919 roku, to efekt ich, nie satysfakcjonujący strony polskiej, nastąpił 
dopiero w grudniu 1920 roku. To wówczas, na 8-miesięczne kursy do Wielkiej 
Brytanii skierowano aż 5 oficerów PMW. Strona polska liczyła, że to szkolenie 
w ośrodkach Royal Navy, będzie cykliczne i pozwoli, przeszkolić odpowiednią 
grupę oficerów PMW3.

Otrzymanie od Brytyjczyków przysłowiowego pstryczka w nos zadecydo
wało o podjęciu przez DSM działań na rzecz uruchomienia własnego ośrodka po
zwalającego kształcić przyszłe kadry oficerskie dla PMW. Dlatego też już wiosną 
1921 roku w Toruniu uruchomiono Tymczasowe Kursy Instruktorskie [TKI] dla 
Oficerów Marynarki Wojennej. W tzw. przyspieszonym procesie kształcenia, wie
dzę zdobywali podchorążowie i oficerowie młodsi z pozostałych rodzajów broni 
wojsk lądowych, którzy postanowili swoją służbę związać z morzem. Chętnych 
nie brakowało, a oczekiwania szefostwa DSM były stosunkowo duże, ponieważ 
bardzo liczono na otrzymanie okrętów z podziału „łupów" po flocie niemieckiej 
i austro-węgierskiej, a także ze strony Admiralicji Brytyjskiej. Chcąc sprostać tym 
potrzebom, trzeba było stworzyć odpowiedni ośrodek kształcący przyszłych ofi-

2 J. Kłossowski, Wspomnienia z Marynarki Wojennej, Warszawa 1970, s. 152. Cz. Ciesielski, 
Kształcenie kadr oficerskich w Marynarce Wojennej II Rzeczypospolitej, „Przegląd Morski" 
1992, nr 9, s. 20.
3 A. Jankowski, Szkolenie polskich oficerów w marynarkach obcych w latach 1920-1930, „Prze
gląd Morski" 1994, nr 6, s. 62-63, Cz. Ciesielski, Kształcenie..., s. 25, J. Będźmirowski, 
op.cit., s. 29. Polityczno-militarne uwarunkowania relacji brytyjsko-polskich min. w tym 
obszarze omówił J. Będźmirowski, Marynarka Wojenna w polskiej polityce zagranicznej w la
tach 1918-1947, Gdańsk 2012.
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Taktyczną, legitymującą się dużym doświadczeniem wyniesionym ze służby 
na okrętach.

Intensywność prac i zabiegów poczynionych przez szefostwo DSM przynio
sło wymierne efekty. W dniu 1 października 1922 roku, w miejsce TKI powołano 
do życia Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej, a na jej czele stanął kmdr ppor. 
Adam Mohuczy4.

Rekrutowano do niej - co miało miejsce kilka miesięcy później - podofice
rów ze średnim wykształceniem, legitymujących się co najmniej trzyletnią służbą 

। okrętach oraz absolwentów rzecznych szkól podoficerskich. Zgodnie z obo- 
viązującymi kryteriami dla wszystkich szkół oficerskich, nauka trwała 2 lata; 

w 1924 roku wydłużono czas nauki do 3 lat5.

Postać kontradmirała Adama Mohuczego została przedstawiona przez A. Drzwieckiego, 
Adam, Aleksander i Borys Mohuczowie w służbie Polskiej Marynarki Wojennej, Wyd. A. Mar
szałek, Toruń 2005.

Szerzej powyższą tematykę przedstawili: W. Białek, Cz. Ciesielski, T. Struniewski, Wyż
al Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Weterplatte. Geneza i rozwój, Wyd. WSMW,
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Pamiątkowe tableau sódmego rocznika Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej z 1929 roku. Komendantem SPMW był 
wówczas kmdr dypl. Stefan Frankowski. Wśród absolwentów 
widoczny jest pchor, Robert Kasperski, a wśród oficerów - m.in. 
ppor. mar. Jerzy Staniewicz.

Pogarszająca się sytuacja budżetowa państwa, pokłosie wojny polsko-bolsze
wickiej, oraz trudności w odbudowie gospodarki po zaborach i wojnie, doprowa
dziły do zagrożenia bytu PMW, a tym samym jej szkolnictwa. „Złote myśli" nie 
opuszczały, i po dzień dzisiejszy nie opuszczają rządzących, którzy kierują się 
„radosną twórczością" podejmując decyzje, zagrażające bezpieczeństwu państwa 
polskiego. To wówczas, w 1925 roku Pomorska Okręgowa Komisja Oszczędno
ściowa, działająca pod przewodnictwem wojewody pomorskiego dr Stanisława 
Wachowiaka, sugerowała, że w ramach oszczędności budżetowych państwa, po
łączy się PMW z marynarką handlową, a OSMW z Państwową Szkołą Morską 
w Tczewie. Tylko natychmiastowa reakcja komendanta OSMW kmdr. Czesława 
Petelenza, jak i dyrektora PSM kmdr. ppor. rez. Antoniego Garnuszewskiego, za-

Gdynia 1972, zob. A. Komorowski, J. Będźmirowski, Akademia Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte, Polish Naval Academy, wyd. AMW, Gdynia 2000, A. Komorowski, 
D. Nawrot, J. Przybylski, Absolwenci uczelni Polskiej Marynarki Wojennej 1922-1997, Wyd. 
AMW, Gdynia 1998.
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Uroczysta promocja absolwentów Szkoły Podchorążych Mary
narki Wojennej w 1931 roku na pokładzie ORP „Bałtyk”. Szablę 
oficerską - dar prezydenta RR Ignacego Mościckiego, otrzymuje 
prymus rocznika - ppor. mar. Adam Rychel. Przypina mu ją 
reprezentujący Prezydenta na uroczystości generał ze Sztabu 
Generalnego WP.
blokowały „radosną twórczość" rządu6 (ktoś powiedział: myślenie jest luksusem 
i nie wszystkich na to stać, a jeśli kogoś nie stać, to nie powinien rządzić - stwier
dzenie ponad czasowe).

W pierwszych latach istnienia, OSMW posiadała tylko jeden wydział - Wy
dział Morski, na którym w latach 1925-1928 zdobywało wiedzę 51 przyszłych 
oficerów. Wśród jej pierwszych absolwentów byli ci, którzy zapisali się w historii 
PMW, nie z powodu, że byli pierwszymi, ale dlatego, że aktywnie włączyli się 
w budowanie morskiego rodzaju sił zbrojnych. Do tej grupy można zaliczyć m.in. 
ppor. mar. Stanisława Mieszkowskiego, ppor. mar. Jerzego Staniewicza, ppor. mar. 
Jana Grudzińskiego, ppor. mar. Bogusława Krawczyka, ppor. mar. Wojciecha 
Franckiego, ppor. mar. Władysława Salamona, ppor. mar. Mariana Wojcieszka7.

Szerzej to zagadnienie przedstawił Cz. Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej w ln
ach II Rzeczypospolitej, Wyd. MON, Warszawa 1974, s. 86-89.

7 Notki biograficzne znajdują się w Kadry morskie Rzeczypospolitej, t.2, Polska Marynarka 
Wojenna, pod red. J. K. Sawickiego, cz. 1, Korpus oficerów 1918-1947, Gdynia 1996.
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Od 1925 roku Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej, przemiano
wana w 1928 roku na Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej 
zyskała nową siedzibę, obejmując w posiadanie t.zw. Koszary Ra
cławickie, zlokalizowane w Toruniu nad brzegiem Wisły w pobli
żu mostu. Użytkowała je do 1938 roku, przenosząc się do Byd
goszczy.

Zmiany w szkołach oficerskich, które przeprowadzono w 1928 roku, również 
dotyczyły OSMW, polegało to na przemianowaniu jej na Szkołę Podchorążych 
MW, a także modernizacji programów kształcenia. Modyfikacja programów spo
wodowała wydłużenie czasu nauki z 36 do 39 miesięcy. Zgodnie z nowym progra
mem, podchorążowie realizowali zajęcia teoretyczne w murach szkoły oraz prak
tyczne, podczas rejsów morskich na okrętach floty oraz Flotylli Rzecznej w Pińsku.

Lata 20. XX wieku, to czas współpracy polsko-francuskiej, również w ob
szarze szkolnictwa wojennomorskiego. Podchorążowie mieli możliwość uczest
niczenia w praktykach na okrętach francuskiej marynarki wojennej, a absolwenci 
OSMW, później SPMW, w studiach specjalistycznych realizowanych w ośrodkach 
szkoleniowych we Francji. Pozwoliło to, szerzej spojrzeć na problemy wymaga
jące rozwiązania w PMW. Chociaż ta współpraca charakteryzowała się wieloma 
„zawirowaniami", wynikającymi z pewnych różnic w postrzeganiu współpracy 
na Bałtyku8, to niewątpliwie przyniosła wymierne efekty. Strona polska, uznała,

8 Szerzej powyższą problematykę przedstawili: J. Będźmirowski, Marynarka wojenna w pol
skiej polityce zagranicznej w latach 1919-1947, Wyd. Athenae Gedanenses, Gdańsk 2012,, J. 
Laroche, Polska lat 1926-1935. Wspomnienia ambasadora francuskiego, Wyd. Instytut Wydaw
niczy PAX, Warszawa 1966, J. Kuźmiński, Polska, Francja, Niemcy 1933-1935. Z dziejów 
sojuszu polsko-francuskiego, Wyd. PWN, Warszawa 1963, J. Ciałowicz, Polsko-francuski 
sojusz wojskowy 1921-1939, Wyd. PWN, Warszawa 1970, T. Bułhak, Polska-Francja z dzie
jów sojuszu 1933-1939, cz. I, 1922-1932, Wyd. Neriton, Warszawa 1993, Idem, Polska-Francja
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Prezentacja absolwentów Szkały Podchorążych Marynarki Wo
jennej z promocji 1938 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Od 
lewej widoczni są: kmdr Karol Korytowski - komendant Szkoły, 
kmdr por. Tadeusz Podjazd Morgenstern - dyrektor nauk, kpt. 
mar. Wilhelm Kamuda - oficer kursowy, ppor. mar. Kazimierz 
Sadowski - prymus rocznika, oraz podporucznicy marynarki: 
A/told Szuster, Jerzy Hedinger, Marian Mokrski, Nikodem Her- 

nes, Jerzy Broniewicz, Jerzy Skowroński, Zbigniew Węglarz, 
Witold Wojciechowski, Bronisław Szul i Tadeusz Dąbrowski. 
Nieobecny z powodu choroby był ppor. mar. Stanisław Kince.

że należy wykorzystać wiedzę absolwentów francuskich morskich szkół i ośrod
ków szkoleniowych, co skutkowało podjęciem decyzji o uruchomieniu szeregu 
kursów specjalistycznych dla oficerów PMW, w oparciu o własną bazę dydak- 

czną (SPMW). Wprowadzono je, jako obowiązujące, zarządzeniem w 1930 r.
i funkcjonowały do 1939 r.

Prawie w tym samym czasie (w 1931 r.) rozszerzono zakres kształcenia 
v SPMW, poprzez powołanie do życia Wydziału Technicznego, na którym kształ
tno mechaników i elektryków9. Kolejnym wydziałem, który rozpoczął swoją 
dziejów sojuszu 1933-1936, Wyd. Neriton, Warszawa 2000, Cz. Ciesielski, Szkolnictwo ma

rynarki wojennej w latach II Rzeczypospolitej, Wyd. MON, Warszawa 1974, T. Schramm, Fran
cuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej 1918-1938, Wyd. UAM, Poznań 1987
J. Sługocki, Wydział Techniczny Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w latach 1931- 

71



Jerzy Będźmirowski

misję w 1935 roku, był Wydział Administracyjny, przygotowujący oficerów ad
ministracji i kwatermistrzów. Do wybuchu II wojny światowej, SPMW posiadała 
3 wydziały, na których kształcono przyszłych oficerów PMW.

Należy pamiętać, że praktycznie do 1932 roku, w dydaktyce w dużym stop
niu korzystano ze wsparcia oficerów PMW absolwentów francuskich uczelni woj
skowych, a także przedstawicieli Francuskiej Misji Morskiej. W kolejnych latach 
byli to tylko oficerowie PMW, ponieważ swoją misję zakończyli Francuzi. Stara
no się przekazywać wiedzę, niezbędną do objęcia stanowisk na okrętach PMW, 
a na Oficerskich Kursach Taktycznych dla Kapitanów, Kursach Specjalistycznych 
dla Oficerów oraz Wyższych Kursach Taktycznych, wiedzę taktyczną, operacyjną 
oraz sztabową.

Zdawano sobie sprawę, że dotychczasowa baza dydaktyczna staje się sto
sunkowo „szczupła", dlatego też podjęto decyzję o zmianie jej dotychczasowe
go miejsca postoju. 5 września 1938 roku opuściła Toruń, gdzie od 1922 r. się 
znajdowała i została ulokowana w koszarach wojskowych w Bydgoszczy przy 
ulicy Gdańskiej, gdzie funkcjonowała do 1 września 1939 roku. W dniu rozpoczęcia 
wojny ewakuowano ją przez Kutno, Warszawę, Dęblin, Brześć nad Bugiem do Pińska, 
a następnie do wsi Horodyszcze Polskie10.

12 września, ze względu na pogarszająca się sytuację militarną Polski, szef 
KMW podjął decyzję o jej rozwiązaniu. Podchorążych skierowano do 2. Bata
lionu Morskiego, gdzie rozpoczęli swój szlak bojowy wraz z 182. Rezerwowym 
Pułkiem Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie" i wraz z nim zakończyli go 
ostatnią bitwą polskiego Września (2-5.10.1939 r.)11.

Po tych tragicznych wydarzeniach, część podchorążych próbowała przedo
stać się do Francji, Szwecji, a później do Wielkiej Brytanii. Ci, którym się nie udało, 
lub z innych przyczyn pozostali w okupowanym kraju, podjęli walkę wstępując 
do ruchu oporu, w tym w Wydziale Marynarki Wojennej „Alfa" Armii Krajowej.

Zasadniczym zadaniem tych szkół, było wygenerowanie własnego systemu 
kształcenia oficerów PMW. Było to bardzo trudne zadanie, dlatego też korzystano 
z wiedzy oficerów PMW, którzy kończyli szkoły we flotach państw zaborczych, 
a także uczestniczących w szkoleniu we Francji. Można postawić pytanie, czy się 
udało? Zdecydowanie tak, gdyż w 1938 roku około 80% oficerów korpusu morskiego, 
technicznego i rzeczno-brzegowego, którzy pełnili służbę w jednostkach PMW, było ab
solwentami wojskowego szkolnictwa morskiego w kraju12.___________
1939, [w] Kształcenie oficerów korpusu technicznego Polskiej Marynarki Wojennej w latach 
1931-2006, Wyd. AMW, pod red. J. Będźmirowskiego, Gdynia 2006.
10 Cyt. za A. Komorowski, D. Nawrot, J. Przybylski, Absolwenci uczelni...s. 50.
11 Szerzej powyższą problematykę przedstawili min. J. Pertek, Marynarze generała Kleeber
ga, Warszawa 1986 oraz Z. Wojciechowski, Sprawozdanie z udziału w działaniach wojennych 
1939 r. Szkoły Podchorążych Ma-rynarki Wojennej, „Przegląd Morski" 1992, nr 2.
12 Cyt. za A. Komorowski, D. Nawrot, J. Przybylski, Absolwenci uczelni...s. 51, Cz. Ciesiel
ski, op.cit., s. 68-69. A. Komorowski, J. Będźmirowski, op.cit., s. 22-23, J. Będźmirowski, 
Morskie szkolnictwo..., s. 37. Pełna lista absolwentów OSMW i SPMW znajduje się w mo-
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SZKOLENIE OFICERÓW DLA PMW W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ NA 
BRYTYJSKIEJ ZIEMI
Wybuch wojny, to koniec wojskowego szkolnictwa morskiego w kraju. Dynamika 
wydarzeń na kontynencie europejskim spowodowała, że żołnierze Wojska Pol
skiego, w tym marynarze PMW, przystąpili do obrony tych państw, które miały 
bronić Polski. Załogi okrętów PMW, które w ramach planu „Peking", jedynego 
planu zrealizowanego przez polskie okręty w przeddzień wybuchu wojny, po 
dotarciu do portów brytyjskich, rozpoczęły służbę w obronie wyspy. Niedługo 
po ich przybyciu, do baz brytyjskich dotarł ORP „Wilk" oraz ORP „Orzeł" po 
ucieczce z Tallina.

Tak jak w początkowym okresie, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, 
tak i teraz pojawił się problem związany z brakiem kadry oficerskiej. Korzystać 
można było tylko z tych oficerów, którym udało się rożnymi „drogami" dotrzeć 
do Wielkiej Brytanii. Niestety, część dostała się do niewoli - obrońcy Helu na 
czele z kontradmirałem Józefem Unrugiem* 13, a inni w ręce NKWD14 *. Dlatego 
też, niezwłocznie, na ile było to możliwe, podjęto na szczeblu rządowym decy
zje o uruchomieniu na terenie Wielkiej Brytanii bazy szkoleniowej dla personelu 
PMW. Był to efekt podpisanego porozumienia z 18 listopada 1939 r. między rzą
dami Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa, dotyczącego utwo
rzenia oddziału PMW w Wielkiej Brytanii13. W artykułach (7) tego porozumienia, 
znalazły się zapisy mówiące o szkoleniu kadr dla potrzeb PMW. Za realizację 
wszystkich przedsięwzięć wynikających ze wspomnianej umowy, odpowiedzial
nym został szef KMW, kontradmirał Jerzy Świrski16, mianowany na to stanowi-

nografii A. Komorowski, D. Nawrot, J. Przybylski, Absolwenci uczelni... .
13 Szerzej na ten temat napisał M. Borowiak, Admirał. Bibliografia Józefa Unruga, Gdańsk 
2004.
14 J. Czerwiński, Straty korpusu oficerskiego Marynarki Wojennej pod okupacją sowiecką, „Na
sze Sygnały" 1989, nr 165, s. 2-5, J. Tuliszka, Wyższa kadra dowódcza Marynarki Wojennej 
RP i jej postawy w latach 1918-1947, [w] Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1989 (w 
świetle najnowszych ustaleń badawczych). Materiał z sympozjum naukowego 7 grudnia 1994 
r., Gdynia 1995, s. 121.

’ Na temat współpracy polsko-brytyjskiej w ramach porozumień wojskowych pisali min. 
J. Ciechanowski, Wielka Brytania i Polska. Od Wersalu do Jałty, Pułtusk 2008, A. Kastory, 
Wielka Brytania wobec wydarzeń w Europie Środkowej w latach II wojny światowej, Wyd. Na
ukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, E. McGilvray, Polski rząd na uchodźc- 
twie, Warszawa 2011, M. Nowak-Kiełbikowa, Polska-Wielka Brytania w dobie zabiegów o 
zbiorowe bezpieczeństwo w Europie 1923-1937, Warszawa 1989, M. Nurek, Gorycz zwycię
stwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945-1949, Wyd. UG, 
Gdańsk 2009, Idem, Polityka Wielkiej Brytanii w rejonie Morza Bałtyckiego w latach 1935- 
1939, Gdańsk 1988, Idem, Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936-1941, Warszawa 
1983, T. Skinder-Suchcitz, Rok 1939. Polsko-brytyjska polityka morska, Warszawa-Londyn 
1997, J. Tebinka, Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-niemieckiej 1939-1945, War
szawa 1998, J. Będźmirowski, Marynarka wojenna w polskiej polityce zagranicznej w latach 
1918-1947, Wyd. Athenae Gedanenses, Gdańsk 2012.

' Ibidem, Warto przypomnieć „zasługi" szefa KMW dla PMW we wrześniu 1939 r. Już
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ORP „Gdynia” - kontradmirał Jerzy Świrski w rozmowie z kan
dydatami na oficerów w odrodzonej SPMW, 1940 r. Obok kadm. 
Świrskiego stoi komendant SPMW, kmdr por. Ludwik Ziembic- 
ki, a za nim por. mar. Andrzej Jaraczewski. [ze zbiorów IPMS] 
sko 11 października 1939 r. przez ministra spraw wojskowych gen. Władysława 
Sikorskiego.

Z końcem listopada przystąpiono do reaktywacji Szkoły Podchorążych MW 
na terenie Wielkiej Brytanii; umieszczono ją na przestarzałym pasażerskim stat
ku transatlantyckim „Kościuszko" (należącym do przedsiębiorstwa armatorskie
go Gdynia - Ameryka Linie Żeglugowe, który otrzymał nazwę ORP „Gdynia". 
Jednostka stanęła w porcie Plymouth'7. Komendantem SPMW został kmdr ppor. 
Ludwik Ziembicki17 18. Zgodnie z oczekiwaniami strony polskiej, głównie KMW,

5 września KMW wraz z szefem ewakuowało się z Warszawy. Zgodnie z rozkazami, 
cześć personelu udała się specjalnym pociągiem do Pińska. Szef KMW z żoną i gronem 
najbliższych współpracowników udali się prywatnymi samochodami w „poszukiwaniu" 
naczelnego wodza. Szef KMW tak go „szukał", że po przekroczeniu granicy rumuńskiej, 
nie interesował się już losem pozostałych osób z KMW. Było to 13 oficerów dowodzo
nych przez kontradmirała Ksawerego Czernickiego, którzy później dostali się do niewoli 
radzieckiej. Z tej grupy tylko 2 udało się przedrzeć do Wielkiej Brytanii, pozostali zamor
dowani wraz z innymi polskim oficerami przez sowietów.
17 A. Komorowski, D. Nawrot, J. Przybylski, Absolwenci uczelni. ..s. 53, J. Będźmirowski, 
Morskie szkolnictwo..., s. 64.
18 Z. Wojciechowski, Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej w latach II wojny światowej 
( w świetle sprawozdania jej komendanta - kmdr. por. Wojciecha Franckiego), „Przegląd Mor
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W drugą rocznicę przystąpienia Wielkiej Brytanii do wojny, 3 września 1941 
roku, w „Polish Naval Barracks” w Devonport odbyła się pierwsza wojenna 

imocja absolwentów Szkoły Podchorążych MW. Nowomianowanych pod
poruczników zaszcxzycił swoją wizyta były dowódca Home Fleet, Admirał of 
the Fleet sir Charles Forbes (w centrum. Po lewej widoczny jest wiceadmirał 
Jerzy Świrski, kmdr por. Włodzimierz Kodrębski, komendant SPMW. W sze
regu widoczni są kpt. mar. Jerzy Mroczkowski (salutuje), a za nim w rzędzie 
śweieżo mianowani podporucznicy: Pilarz, Ołdakowski, Wciślicki, Pawłowicz, 
Olszowski, Suliga, Chmielewski, Mayer [ze zbiorów 1PMS]

Szkoła miała umożliwić dokończenie nauki tym podchorążym, którzy musieli ją 
przerwać ze względu na wybuch wojny. Dlatego też jej pierwszymi słuchaczami 
byli podchorążowie, uczestniczący wówczas w rejsach szkoleniowych na ORP 
„Iskra" i „Wilia", a było ich 63. Kiedy wybuchła wojna, okręty cumowały w por
cie Casablanca, skąd udały się do Port-Lyautey w Maroku.

Prace związane z uruchomieniem Szkoły trwały do końca stycznia 1940 r., 
kiedy to funkcjonowały jej trzy wydziały (tak jak w Polsce w latach 30.): Wydział 
Morski, Wydział Techniczny i Wydziała Administracyjny. Jedynym mankamen
tem był brak odpowiedniej bazy dydaktycznej do realizacji zajęć na Wydziale 
1 echnicznym, dlatego też po wielu zabiegach, udało się nawiązać współpracę z 
brytyjską uczelnią politechniczną Royal Navy - Engineering College w Keyam19. 
Natomiast słuchacze pozostałych dwóch wydziałów, uczestniczyli w zajęciach 
na ORP „Gdynia". Ze względu na rosnące w stosunkowo szybkim tempie straty
ski" 1993, nr 3, s. 22.
19 Ibidem, s. 23.
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Pamiątkowe zdjęcie nowomianowanych podporuczników mary
narki z wiceadmirałem Jerzym Świrskim i kadrą szkoły. Obok 
kadm. Świrskiego stoi komendant SPMW, kmdr por. Włodzi
mierz Kodrębski. [ze zbiorów IPMS]
tonażu podczas „Bitwy o Atlantyk", zapadła decyzja o oddaniu ORP „Gdynia" 
marynarce handlowej. Natomiast załogę oraz zaokrętowanych podchorążych w 
czerwcu 1941 roku umieszczono w gmachu byłej szkoły w Devonport, nazywając 
ją odtąd „Polish Naval Barracks". W 2. Rocznicę przystąpienia Wielkiej Brytanii 
do wojny, 3 września 1941 roku, we wspomnianym ośrodku odbyła się pierw
sza wojenna promocja absolwentów Szkoły Podchorążych MW. Kilka miesięcy 
później, z początkiem 1942 roku, Szkoła została podporządkowana Komendzie 
Morskiej „Południe" w Plymouth.

Nie uległ zmianie kształt studiów, który funkcjonował do końca 1943 roku. 
Tak jak w okresie międzywojennym, tak i teraz, program kształcenia podcho
rążych uwzględniał zajęcia teoretyczne oraz praktyki morskie. O ile w okresie 
wcześniejszym (przed wojną) praktyki można było planować i w planie studiów 
uwzględniać, tak w nowej rzeczywistości już tak łatwo nie było. Otóż terminy 
praktyk na okrętach były skorelowane z wychodzeniem ich w morze, na reali
zację przedsięwzięć bojowych. A więc podchorążowie, stanowili wzmocnienie 
załóg okrętów, byli przypisani do organizacji bojowej okrętu i realizowali precy-
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zyjnie określone zadania. Warto podkreślić, iż liczba wyjść okrętów z portu, nie 
zawsze odpowiadała liczbie powrotów. Podchorążowie odbywali praktyki min. 
na HMS „King George V" (pancernik), „Queen Elizabeth" (pancernik), „Rodney" 
(pancernik), „Nelson" (pancernik), „Suffolk" (ciężki krążownik), „Hood" (krą
żownik liniowy), czy ORP „Orkan". Podczas tych praktyk, które były jednocze
śnie zadaniami bojowymi, zginęło kilku podchorążych211.

O tym, że SPMW interesowali się przedstawiciele Admiralicji Brytyjskiego, 
rządu brytyjskiego oraz polskiego, świadczą wizyty znakomitych gości. 8 grud
nia 1939 roku na pokładzie ORP „Gdynia", był król Jerzy VI w towarzystwie 
głównodowodzącego bazą morską w Plymouth. Z początkiem kolejnego roku, w 
Szkole przebywał szef KMW kontradmirał Jerzy Swirski wraz z Pierwszym Lor
dem Admiralicji Brytyjskiej Winstonem Churchillem, a w maju 1940 roku, księżna 
Kentu - Marina. Jesienią tego roku, w październiku, SPMW odwiedził prezydent 
RP Władysław Raczkiewicz21.

Z początkiem 1943 roku, rozpoczęły się problemy z rekrutacją. Z miesiąca na 
miesiąc pojawiały się ogromne braki w pozyskiwaniu kandydatów na oficerów 
PMW22, a potrzeby wzrastały. W takiej sytuacji KMW musiało podjąć stosowne 
działania, celem zapełnienia tzw. luki kadrowej wśród oficerów morskich. Zasad
niczo trzeba było uporać się z dwoma problemami: 1 / uzupełnić braki kadrowe 
wśród oficerów - efekt ponoszonych strat; 2/ konieczność szybkiego obsadzenia 
stanowisk oficerskich na okrętach PMW otrzymanych od Admiralicji Brytyjskiej 
w ramach dzierżawy, co wymagało skrócenia procesu kształcenia podchorążych 
- przejścia na system wojenny.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z listopada 1939 r., na podstawie 
zarządzenia Naczelnego Wodza, gen. Kazimierza Sosnkowskiego (objął to stano
wisko po śmierci gen. Władysława Sikorskiego), które ukazało się 2 sierpnia 1943 
roku, szef KMW wiceadmirał J. Swirski powołał Szkołę Podchorążych Rezerwy 
MW. Szkoła ta funkcjonowała równolegle i w oparciu o bazę dydaktyczną SPMW. 
Miała ona również strukturę trójwydziałową i od 1 września 1943 roku mieściła 
się w Obozie Szkolnym MW w Bickleigh (Devonshire)23. Już 1 października 1943 r. 
rozpoczęło się szkolenie kandydatów na podchorążych rezerwy. Natomiast od 
połowyl944 roku SPRMW przejmowania stopniowo wszystkie funkcje SPMW, 
tym samym stając się jedyną szkołą kształcącą oficerów dla potrzeb PMW. Kolej- 
ne wydarzenie w dziejach SPRMW dotyczyło przeniesienia jej do Okehampton, 
20 Z. Wojciechowski, op.cit., s. 22-25. W. Troman, O PMW w publikacjach brytyjskich, „Na
sze Sygnały" 1998, nr 184, s. 45.
21 A. Komorowski, J. Będźmirowski, op.cit., s. 12. J. Będźmirowski, Morskie szkolnictwo..., 
s. 65.
22 Na powyższy temat pisali min. S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 
1918-1965, t.3, Albany, Nowy York 1983, s. 85, D. Nawrot, Korpus oficerski Marynarki 
Wojennej 11 Rzeczypospolitej, Wyd. Bellona, Warszawa 2005, s. 276-277.
23 A. Komorowski, J. Będźmirowski, 75 lat uczelni Polskiej Marynarki Wojennej im. Bohate
rów Westerplatte, Wyd. AMW, Gdynia 1997, s. 13.
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gdzie został zlokalizowany cały polski Obóz Szkolny MW noszący nazwę ORP 
„Bałtyk" (na wzór brytyjski nadawano nazwy ośrodkom szkoleniowym jak okrętom).

Kształcenie oficerów dla potrzeb PMW na terenie Wielkiej Brytanii trwało do 
1 grudnia 1946 roku, kiedy rozwiązano PMW w Wielkiej Brytanii.

ODBUDOWA I ROZWÓJ OFICERSKIEJ SZKOŁY MARYNARKI WOJENNEJ, 
WYŻSZEJ SZKOŁY MARYNARKI WOJENNEJ I AKADEMII MARYNARKI WO
JENNEJ OD ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ DO DZIŚ.
Niestety, w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu funkcjonowania tego rodzaju sił 
zbrojnych, wynoszącego niespełna 30 lat, w lipcu 1945 roku po raz trzeci przystą
piono do jego tworzenia. W tym czasie w Wielkiej Brytanii funkcjonowała PMW. 
W dniu kapitulacji Niemiec, co miało miejsce 8 maja 1945 roku, PMW w Wielkiej 
Brytanii dysponowała: 1 krążownikiem, 6 niszczycielami, 3 okrętami podwodny
mi i 3 ścigaczami. Natomiast stan osobowy liczył 3840 marynarzy, w tym 264 ofi
cerów. KMW w dalszym ciągu realizowało zadania polegające na przyjmowaniu 
przybywających na Wyspę marynarzy z obozów jenieckich, wyzwalanych przez 
wojska alianckie. Okręty PMW pełniły służbę na morzu, konwojując statki bry
tyjskie, a także nadzorowały trasy żeglugowe wiodące na kontynent oraz Wyspę. 
Krytycznym dniem dla PMW okazał się 22 maja 1946 roku, kiedy to brytyjski mi
nister spraw zagranicznych oficjalnie ogłosił demobilizację Polskich Sił Zbrojnych, 
co było jednoznaczne z przekształceniem ich w Polski Korpus Przysposobienia i 
Rozmieszczenia. Równocześnie rozpoczął się proces przekazywania Admiralicji 
Brytyjskiej okrętów PMW, trwający do września 1946 r. Ta informacja była Szo
kiem dla szefa KMW. Jego reakcja była natychmiastowa i zdecydowana. Niestety, 
niczego nie zmieniła. Fakt ten ostatecznie przekreślił nadzieje marynarzy na po
wrót do Polski na pokładach okrętów pod białoczerwoną banderą. W ten sposób 
zakończył się udział okrętów PMW w szerokiej koalicji aliantów24.

Zgodnie z ustaleniami wielkich ówczesnego świata, Polska otrzymała zde
cydowanie dłuższy dostęp do morza, niż przed wojną. Wyniósł on 524 km (co 
stanowiło prawie 15% całkowitej długości granic Polski), przed wojną tylko 74 
km (licząc półwysep helski z obydwu stron jego długość zwiększyła się do 140 
km). Ta nowa rzeczywistość nakładała na ówczesny rząd i Naczelne Dowództwo 
WP bardzo odpowiedzialne zadanie - zorganizowanie ochrony i obrony morskiej 
granicy państwa. Jak się okazało, praktycznie do 1949 roku, granicy tej strzegła 
Armia Czerwona, która przejęła wszystkie Punkty Obserwacyjne wzdłuż wy
brzeża25, a także wszelkie mapy na których naniesione były niemieckie zagrody 
minowe, a także bezpiecznie tory podejściowe do portów26.
24 S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej... t.2, s. 235-236, J. Będźmirowski, Marynarka ..., s. 
246-247.
25 Szerzej na powyższy temat pisał min. J. Będźmirowski, Wojska łączności i obserwacji 
Marynarki Wojennej w latach 1919-1964, (praca doktorska maszynopis), Warszawa 1993.
26 Public Record Office - British Embassy, Warsaw. 16 January, 1946 (dokument ze zbio-
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Pierwsza promocja oficerów w Oficerskiej Szkole Marynarki Wo
jennej na Oksywiu w 1949 roku. Nominacji na podporuczników 
marynarki gratuluje marszałek Polski, Michał Rola-Żymierski.

Pomimo tak zagmatwanej sytuacji polityczno-militarnej w kraju, co odcisnę
ło swoje piętno na kwestii przejęcia obrony i ochrony wybrzeża morskiego przez 
MW, strona polska podejmowała stosowne działania, celem wywiązania się z po
stawionych zadań. Zostały one zapisane w Wytycznych dla rozwoju Marynarki Wo
jenne t na lata 1946-194927. Siły morskie, po otrzymaniu niezbędnego wyposażenia 
i uzbrojenia, miały współdziałać z Flotą Bałtycką Związku Radzieckiego po to, 
aby zapewnić jej panowanie w środkowej i południowej części Bałtyku.

Wyposażenie i uzbrojenie MW w niezbędne okręty, to kwestia podpisanych 
porozumień, powrotu okrętów PMW z baz brytyjskich i szwedzkich, ale przygo- 
tou inie kadr oficerskich do służby na nich, to niestety problem bardziej złożony. 
Tego nie można załatwić przy pomocy odpowiednich środków finansowych i to 
w terminie ustalonym. Aby zrealizować to przedsięwzięcie, potrzeba odpowied
niej bazy dydaktycznej, kadry dydaktycznej i czasu.

Strona polska liczyła, że gros oficerów PMW służących w Wielkiej Brytanii i 
Szwecji (internowani), powrócą do kraju i będą stanowić przysłowiowy kościec 
kor >usu oficerskiego.
rów autora)

Szczegółowo powyższą problematykę przedstawił J. Poksiński, Rozważania strategiczne 
gen. bryg. Stefana Mossora nad geopolitycznym położeniem Polski po zakończeniu II wojny świa
towej, „Wojskowy Przegląd Historyczny" 1987, nr 2, s. 19-55.
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Uroczystość w Ofi
cerskiej Szkole Ma
rynarki Wojennej na 
Oksywiu.

Niestety prawda okazała się bardzo okrutna. Kadra PMW (oficerowie, pod
oficerowie i marynarze) w przeważającej większości nie była zainteresowana 
powrotem do kraju. W lipcu 1945 roku, na terenie kraju przebywało ponad 50 
oficerów morskich, natomiast w Wielkiej Brytanii 350 oficerów, na których po
wrót nie można było liczyć28. Z ogólnej liczby około 260 wyszkolonych w okresie 
międzywojennym oficerów korpusu morskiego w specjalnościach pokładowych 
i technicznych, do służby w marynarce wojennej zgłosiło się tylko 58 (22%)29 30. A 
więc oczekiwania były duże, a możliwości ograniczone. O tym, że problem ten 
był bardzo poważny, a jego rozwiązanie nie było możliwe w krótkim czasie, po
twierdzają dane z 1949 roku, kiedy to w MW służbę pełniło 795 oficerów (więk
szość to pierwsi absolwenci Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, a także ofice
rowie z pozostałych rodzajów sił zbrojnych, pragnący służyć w MW). Niestety do 
uzupełnienia etatów brakowało 264 oficerów3".

Jaka mogła być decyzja władz rządowych, partyjnych i wojskowych? Mogła 
być tylko jedna - rozpocząć działania na rzecz utworzenia ośrodka kształcące
go przyszłych oficerów dla powstającej w kraju MW. Przystąpiono do tworzenia 
korpusu oficerów MW w oparciu o ludzi oddanych tworzącej się władzy ludowej. 
Zgodnie z założeniami, pierwszą grupę tworzyli oficerowie młodzi, nie mający 
przygotowania morskiego. Chociaż posiadali doświadczenie bojowe, ale nigdy 
nie służyli na okrętach. Kolejną grupę stanowili oficerowie sprzed 1939 r. powra
cający z obozów jenieckich lub też z formacji wojskowych z Zachodu, nie tylko 
z PMW. Dokumentem, który umożliwiał tego typu działania, były Wytyczne dla 
tworzenia kadr oficerskich Wojska Polskiego, w którym czytamy min. przyszły korpus 
oficerski Wojska Polskiego musi być emanacją siły, dzielności i szlachetnością całego
28 J. Będźmirowski, Kształcenie kadry zawodowej dla polskiej Marynarki Wojennej w latach 
1946-1989, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" 2001, nr 147 A, s. 45.
29 Archiwum Marynarki Wojennej [dalej AMW], Akta Dowództwa Marynarki Wojennej, 
sygn. 3283/68/19, t. 10, Oddział Kadr DMW, s. 257.
30 J. Przybylski, Marynarka Wojenna 1945-1995, Gdynia 2007, s.14, (na prawach maszyno
pisu w posiadaniu autora)
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narodu, powinien wywodzić się ze wszystkich grup społecznych oraz będzie miał do 
wykonania dwa zadania: obronę ojczyzny i znaczący udział w wychowaniu młodzieży31. 
Takie stwierdzenie, a także pozyskiwanie oficerów do MW z innych rodzajów 
sił zbrojnych, musiało doprowadzić do konfliktów między oficerami morskimi 
z lar międzywojennych, a oficerami „lądowymi". Jak przedstawiał się „podział" 
w korpusie pod koniec 1945 roku? Otóż służbę pełniło 262 oficerów, w tym 83 
przedwojennych, 17 podoficerów mianowanych na oficerów, 111 oficerów z 
wojsk lądowych i lotnictwa oraz 36 oficerów radzieckich. Stanowiło to 66% ob- 
sa y etatowej w korpusie oficerskim. Ze specjalistycznym przygotowaniem mor
skim, na wigatorów było 41, a techników 3732.

Rozwiązanie tego problemu kadrowego scedowano na uruchomioną OSMW. 
Rozpoczęła ona swoją działalność 20 lutego 1946 roku w Gdyni-Oksywiu, a jej 
komendantem został kpt. mar. Stanisław Mieszkowski. Pierwszy nabór stanowili 
oficerowie i podoficerowie zawodowi z jednostek WP, z wykształceniem podsta
wowym lub posiadający tzw. małe matury (cztery klasy gimnazjum). Pierwszy 
absolwent OSMW (promocja 1949 r.) kontradmirał w stanie spoczynku, doktor 
honoris causa AMW, Henryk Pietraszkiewicz, tak wspomina ten czas: Dominującą 
osobą w szkole był pierwszy komendant kmdr ppor., a następnie kmdr por. Stanisław 
Mieszkowski. Krepa sylwetka, pyknik, silna dolna szczęka, churchillowski podbródek, 
znaczna łysina, pewność siebie. Wykładał nam historię wojen morskich. Potrafił zain
teresować nią najbardziej opornych. Niektórym do dziś to zostało. Szczególną sympatią 
darzył holenderskich admirałów33.

Dziś wiadomo jest, że najważniejszym dokumentem w Uczelni jest Statut. Jest 
on przygotowany przez komisję uczelnianą , zatwierdzony przez Senat Uczelni 
i następnie skierowany do ministra obrony narodowej, celem zatwierdzenia. Po 
zatwierdzeniu staje się Konstytucją Uczelni. W początkowym okresie funkcjono
wania OSMW, nie dysponowała ona takim dokumentem. Przygotowano go w 
szkole, następnie przekazano do kmdr. Józefa Urbanowicza (od 1945 r. na kierow
niczych stanowiskach w aparacie partyjno-politycznym WP. Był między innymi 
zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej do spraw politycznych - Szefem Zarzą
du Polityczno-Wychowawczego Marynarki Wojennej - 1945-1952). On zaakcep
tował dokument i skierował do NDWP marszałka Michała Roli-Żymierskiego, 
który uznał ten dokument, za kopię statutu OSMW z okresu przedwojennego. 
Mówiąc kolokwialnie, oberwało się za to kmdr. Urbanowiczowi; przystąpiono do 
przygotowywania kolejnego dokumentu.

Ostatecznie został zatwierdzony i wprowadzony w życie w listopadzie 1947 
roku. Zgodnie z tym dokumentem, proces szkolenia i wychowania kandydatów
31 J. Będźmirowski, Kształcenie kadry..., s. 47.
32 MW, Akta Dowództwa Marynarki Wojennej, sygn. 273/18, t.12, Oddział Kadr DMW, 
s. 19-22.
33 H. Pietraszkiewicz, 50 rocznica promocji (wspomnienia i refleksje), „Przegląd Morski" 
2( 100, nr 1, s. 79.
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na oficerów MW, miał być wypełniony „duchem demokratycznym". Szczegóło
we cele, praktycznie nie odbiegały od tych, które stawiano w uczelniach państw 
zachodnich, tj. Royal Danish Navy Academy, Royal Netherlands Naval College, 
Brytannia Royal Naval College, czy The United States Naval Academy34.

Struktura organizacyjna Szkoły podlegała wielu procesom modyfikacyjnym, 
co było efektem zwiększającej się liczby kursantów, podchorążych oraz wykła
dowców. Poważniejszą modyfikację przeprowadzono w 1949 roku, po przybyciu 
do Szkoły oficerów radzieckich (problem kierowania do szkól wojskowych ofi
cerów z armii sojuszniczych nie jest w naszej tradycji obcy, o czym wspomnia
no już wcześniej). Organizację Szkoły, a także proces dydaktyczny wzorowano 
na Kaspijskiej Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im Kirowa w Baku35. Już po 
3 latach, w 1952 r. utworzono na bazie dotychczasowych wydziałów, Fakultet 
Pokładowy i Fakultet Techniczny oraz katedry. Był to krok w kierunku utwo
rzenia uczelni wyższej (do tej pory była to szkoła średnia). W ten proces aktyw
nie zaangażowało się Dowództwo Marynarki Wojennej na czele z ówczesnym 
dowódcą, wiceadmirałem Wiktorem Czerokowem. Otóż już w kwietniu 1952 
roku ówczesny komendant OSMW kmdr Mikołaj Rożkow stojąc na czele komisji, 
przygotował stosowną dokumentację motywującą utworzenie wyższej uczelni. 
W uzasadnieniu dokonano porównania programów kształcenia obowiązujących 
w OSMW, w Politechnice Gdańskiej oraz uczelniach radzieckich. Po otrzymaniu 
tych dokumentów przez wiceadmirała W. Czerokowa, w opinii odwołał się do 
doświadczeń w ZSRR, gdzie Wyższa Szkoła MW im. Michaiła Frunzego w Le
ningradzie przygotowywała oficerów dowódców, a Wyższa Inżynieryjna Szko
ła Morska im. Feliksa Dzierżyńskiego w Leningradzie inżynierów mechaników 
służby okrętowej dla potrzeb MW ZSRR36.

W pierwszej połowie lat 50. XX wieku, Dowództwo MW uznało, że w związ
ku ze zmieniającą się sytuacją politycznomilitarną na M. Bałtyckim, należy pod
nieść poziom gotowości bojowej załóg okrętów oraz sztabów. Aby to zrealizować, 
podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w systemie kształcenia oficerów. Dlatego 
też, w 1954 roku Dowództwo MW wspólnie z Komendą OSWM zintensyfikowało 
działania celem utworzenia wyższej morskiej uczelni wojskowej. Zabiegi przy
niosły wymierny efekt. W czerwcu 1955 roku, na podstawie uchwały Rady Mini
strów na bazie OSMW utworzono Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej [WSMW]37.

Przed nową Uczelnią zostały postawione następujące zadania, wpisane do 
statutu:

34 J. Będźmirowski, Kształcenie kadry..., s. 87.
35 AMW, Akta OSMW i WSMW, sygn. 261/51/13, t.6, Rozkazy i zarządzenia OSMW 
i WSMW, s. 110-112.
36 AMW Korespondencja DMW z MON, sygn.3771/54/26, t.8, Pisma dowódcy MW w spra
wie OSMW, s. 136-140.
37 Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej [BG AMW], Rozkazy i zarządzenia, 
sygn. 345, Uchwała Rady Ministrów nr 439/55, z dnia 11 czerwca 1955 r.
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omocja oficerów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. 
Dhaterów Westerplatte na Oksywiu w 1949 roku. Nominacji 
podporuczników marynarki szablą dokonuje dowódca Mary- 

rki Wojennej, wiceadmirał Zdzisław Studziński.

1/ wychowanie słuchaczy na ideowych i aktywnych budowniczych PRL i jej Sił 
irojnych;

2/ kształcenie słuchaczy w zakresie wiedzy wojskowomorskiej i nauk technicznych 
kierunku morskim na oficerów korpusu osobowego MW o wysokich kwalifikacjach za- 
idowych w celu objęcia przez nich stanowisk wymagających wyższego wykształcenia 
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morskiego lub technicznego; 3/ kształcenie pracowników nauki i przygotowanie ich do 
pracy badawczej oraz do pracy dydaktycznej w siłach zbrojnych; 4/ wymiana doświad
czeń z innymi palcówkami naukowymi w kraju i za granicą; 5/ rozwijanie naukowe
go światopoglądu oraz popularyzowanie osiągnięć nauki współczesnej; 6/ doskonalenie 
i kształcenie oficerów zawodowych i rezerwy korpusu osobowego MW38. Należy pod
kreślić, iż w pierwszym okresie, tj. w latach 1955-1958, realizowano równolegle 
programy OSMW i WSMW, dlatego też Uczelnia mogła korzystać tylko z części 
uprawnień, jakie przysługiwały akademiom wojskowym.

W tym samym czasie, w latach 1957-1958, tak jak w latach 2O.XX wieku, 
pojawiło się zagrożenie dla bytu tej Uczelni. Wówczas rozpoczęły się dyskusje 
na temat przyszłości WSMW. Inicjatywa ta miała „głębsze" podłoże. Okazało się, 
że pojawiła się wspólna koncepcja Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojskowej 
Akademii Technicznej [WAT] pełnego lub częściowego (5-6 semestrów szkolenia ogól
notechnicznego) przeniesienia szkolenia podchorążych Fakultetu Technicznego WSMW 
do WAT-u. Propozycja ta została natychmiast odrzucona przez Dowództwo MW 
i określona jako nieżyciowa i nieuzasadniona z punktu widzenia oszczędności finan
sowych i korzyści dla procesu szkoleniowego podchorążych, który jest ściśle powiązany 
z flotą i morzem39.

Według oceny Dowództwa MW, wyrażenie zgody na przeniesienie kształce
nia podchorążych Fakultetu Technicznego WSMW do WAT-u , w sposób zdecy
dowany wpłynęłoby na utratę dotychczasowego dorobku i prestiżu Uczelni. Do
datkowo, zwiększyłyby się koszty kształcenia, a jednocześnie obniżyłby się jego 
poziom. Kształcenie o profilu techniczno-morskim wymaga ścisłego powiązania 
z flotą i morzem, ponieważ w trakcie realizacji programu kształcenia odbywali 
praktyki na okrętach oraz w stoczniach. Oprócz tego, część kadry dydaktycznej 
nie tylko z WSMW, ale z Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, mu- 
siałaby prowadzić zajęcia nie tylko w Uczelni, ale musiałby dojeżdżać do Warsza
wy, co generowałoby dodatkowe koszty kształcenia podchorążych. A one i tak nie 
były niskie. Biorąc pod uwagę wariant dotyczący przeniesienia do WAT-u, koszt 
tzw. zabezpieczenia procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem niezbędnych ga
binetów naukowych i laboratoriów, wymagałby wyasygnowania dodatkowo po
nad 18 min złotych. Dla porównania w latach 1958-1961 koszt remontu bieżącego 
małego okrętu podwodnego projektu „XV-bis" wynosił 800 tys. złotych40.

Także koncepcja przeniesienia do WAT częściowego kształcenia podcho
rążych Fakultetu Technicznego WSMW, dotyczącego 5-6 semestru kształcenia

38 BG AMW, sygn. 5412/3, Statut Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohaterów We- 
sterplatte, Gdynia 1962, s. 1-2, AMW, Akta WSMW, sygn. 3368/70/59, t.15, Dokumentacja 
WSMW, s. 324.
39 AMW, Akta DMW, sygn. 2125/61/15, t.ll, Korespondencja DMW, s. 31.
40 AMW, Akta DMW, sygn. 2125/61/15, t.ll, Korespondencja DMW - MON, s. 33-34, 
AMW, Akta DMW, sygn. 1304/56/13, t.13, Sprawy finansowe DMW, s. 22-26, AMW, sygn. 
1223/70. Wyd. Wskaźniki kosztów uzbrojenia i sprzętu morskiego.
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ogólnotechnicznego, nie znalazły akceptacji DMW. W dokumencie tym czytamy 
m.in.: rozbicie procesu kształcenia na dwa etapy - ogólnokształcący WAT i specjali
styczny WSMW, niewątpliwie odbije się ujemnie na jego efektywnej wartości, a przewi
dywane pewne oszczędności wynikające z częściowej likwidacji, względnie ograniczenie 
stanu osobowego ogólnych katedr technicznych, nie zrekompensują dodatkowych wydat
ków związanych z przejazdami podchorążych na praktykę i osób utrzymujących kontakt 
z ramienia Dowództwa MW z podchorążymi studiującymi w WAT oraz koniecznością 
utworzenia w WAT lektorów języków obcych, przystosowanych do nauczania termino
logii i taktyki morskiej*1.

Ale to nie koniec dyskusji nad przyszłością WSMW. W tym samym czasie 
w MON oraz DMW, przy udziale Komendy WSMW odbywały się rozmowy, 
dotyczące przyszłości tej Uczelni. Bezpośrednią przyczyną tych spotkań i „bu
rzy mózgów", były kolejne redukcje stanu osobowego WP oraz poszukiwania 
oszczędności finansowych w tym resorcie. Drugim czynnikiem był brak kadry 
dydaktycznej w Uczelni, legitymującej się odpowiednim wykształceniem ogól
nym i wojskowym. Natomiast trzecim, i to chyba najbardziej ważnym, był stosun
kowo szybki wzrost kosztów kształcenia zmniejszającej się liczby podchorążych. 
Średnio roczny koszt kształcenia podchorążego w 1957 roku zamykał się kwotą 
551 tys. złotych (utrzymanie socjalne, umundurowanie, żołd, proces dydaktyczny, 
w tym praktyki - rejsy do portów zagranicznych itp.). Tym samym WSMW była 
najdroższą szkołą oficerską w Polsce. Analiza ekonomicznych skutków bardzo 
niskiej sprawności studiów w latach 1955-1961, wynoszącej około 24% (studia 
rozpoczęło 239 podchorążych, a ukończyło 57), przy rocznych kosztach na jedne
go absolwenta 551 tys. zł. wykazała ponadto, że straty ponoszone przez budżet 
MON w tym okresie wyniosły około 100 min zł. rocznie41 42. Zgodnie z zapotrze
bowaniem zaprezentowanym przez DMW, w latach 1963-1970 zapotrzebowanie 
MW na oficerów specjalistów w grupie dowódczej wynosiło 280 osób, zaś w tech- 
nicznej 190, a więc rocznie potrzebowano około 40 oficerów grupy pierwszej i 25 
grupy drugiej43.

W takiej sytuacji, w trakcie rozmów, wygenerowano dwie koncepcje celem 
rozwiązania tego problemu: 1/ podyktowana zmniejszającym się zapotrzebowa
niem MW na oficerów z wykształceniem wyższym technicznym; 2/ wynikają
ca z przyczyn technicznych. Czego dotyczyła pierwsza? Pierwszą popierał szef 
Sztabu Generalnego WP gen. broni Jerzy Bordziłowski, a polegała na połączeniu 
Wydziału Pokładowego WSMW z Państwową Szkołą Morską i Szkołą Rybołów
stwa Morskiego w Gdyni oraz utworzenia w ramach WSMW, wspólnej szkoły

41 AMW, Akta DMW, sygn. 2125/61/15, t.ll, Korespondencja DMW - MON, s. 35. 
! AMW, Akta DMW, sygn. 2599/62/12, t.10, Sprawy finansowe DMW, s. 59-60, Zob.
W. Białek, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w latach 1955-1965, 
maszynopis, praca doktorska, Gdańsk 1969, s. 264, J. Będźmirowski, Kształcenie kadry..., 
s. 111.
43 AMW, Akta DMW, sygn. 3082/66/45, t.17, Dokumentacja Sekretariatu DMW, s. 236.

85



Jerzy Będźmirowski

Admirał Ludwik Janczyszyn dokonuje aktu promocji słuchaczy 
WSMW im. Bohaterów Westerplatte (S. Pudlik, zbiory MMW]
morskiej dla MW i Ministerstwa Żeglugi. Natomiast co się tyczyło kształcenia 
oficerów mechaników, zakładano kształcić ich na odpowiednich wydziałach Po
litechniki Gdańskiej.

Drugą koncepcję zaproponował dowódca MW kontradmirał Zdzisław Stu
dziński, który uważał, że należy pozostawić obydwa wydziały w WSMW, a PSM 
i SRM włączyć do WSMW, z jednoczesnym zlikwidowaniem w tych dwóch szko
łach studium wojskowego. Pozwoliłoby to na obniżenie kosztów kształcenia ab
solwentów WSMW nawet o 35%44.

Temu rozwiązaniu sprzeciwił się minister Żeglugi, któremu podporządko
wane były PSM i SRM. Pomysł ten nie był czymś nowym w dziejach morskie
go szkolnictwa wojskowego, ponieważ podobne zdarzenie miało miejsce w 1925 
roku, o czym wcześniej wspomniano.
44 AMW, Akta DMW, sygn. 2599/62/17, t. 17, Korespondencja DMW, s. 59-71.
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W kolejnych latach podejmowano działania na rzecz wprowadzenia WSMW 
do akademii wojskowych, co się udało zrealizować w 1960 roku. Ważnym dla 
WSMW był zapis zawarty w ustawie, w którym czytamy: Akademie wojskowe wy
dają absolwentom dyplomy stwierdzające ukończenie studiów wyższych i nadanie tytułu 
_ WSMW - magistra inżyniera 45.

Ten zapis zobowiązywał kadrę dydaktyczną Uczelni do podnoszenia swo
ich kwalifikacji i zdobywania stopni i tytułów naukowych, dlatego też w lipcu 
1963 roku przyznano Radzie Naukowej WSMW prawo do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk wojskowych w specjalnościach morskich. Faktycznie 
dopiero w 1969 roku WSMW stała się uczelnią wojskową o charakterze akade
mickim, gdy odbyła się w niej pierwsza obrona pracy doktorskiej - pracę obronił 
kmdr. Zdzisław Frankowicz. W1972 roku WSMW uzyskała uprawnienia do dok
toryzowania w następujących specjalnościach: sztuka operacyjna i taktyka ma
ry tarki wojennej, zasady taktycznego i technicznego użycia uzbrojenia i sprzętu 
marynarki wojennej oraz bojowe i specjalistyczne zabezpieczenie działań mary
narki wojennej.

Dwa lata później, podniesiono rangę studiów z poziomu inżynierskiego 
do magisterskiego. Magistrów inżynierów kształcono na kierunkach: nawigacja 
i uzbrojenie okrętowe, dowódczo-politycznym oraz mechaniczno-elektrycznym. 
W tym samym roku, 1974, uruchomiono studia podyplomowe i studia doktoranc
kie dla absolwentów studiów II stopnia.

25 lutego 1975 r., ze struktury Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej wydzie
lono nieetatowy Instytut Dowódczo-Sztabowy. Jego Radzie Naukowej przewod
niczył Komendant WSMW kontradmirał dr Witold Gliński. Ten stan trwał do 
31 iipca 1979 r., czyli do momentu powstania Wydziału Dowódczo-Sztabowe
go WSMW46. Zmiany te, były konsekwencją korekty w funkcjonowaniu Uczelni, 
które na szerszą skalę miały miejsce w latach 1979-1981. Wówczas to Wydział 
Dowódczy przemianowano na 2 jednostki: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrę
towego - o profilu dowódczo-technicznym oraz Wydział Dowódczo-Sztabowy 
(wspomniany wcześniej) - o charakterze dowódczo-sztabowym. Natomiast Wy
dział Techniczny przemianowano na Wydział Mechaniczno-Elektryczny. Ale to 
nie był koniec pozytywnych zmian w AMW.

W 1981roku Radzie Naukowej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okręto- 
wego przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
technicznych. Natomiast od 1987 r. Wydział Mechaniczno-Elektryczny posiada 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych.

W tym samym roku (1987), 7 lipca, Sejm PRL uchwalił Ustawę o przekształ
ceniu Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Akademię Marynarki Wojennej 
45 Ustawa O akademiach wojskowych z 16.2.1960 r. Dz.U nr 60 z dnia 27 lutego 1960 r. 
art.17, pkt 3.

J. Będźmirowski, M. Zieliński, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich w służbie Polskiej 
Marynarki Wojennej (1979-2009), Wyd. AMW, Gdynia 2009, s. 68.
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(AMW). W 65 rocznicę utworzenia OSMW, 1 października 1987 r. WSMW prze
mianowana została na Akademię Marynarki Wojennej.

Dynamika rozwoju Wydziału Dowódczo-Sztabowego, pozwoliła na uzyska
nie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk wojskowych, co 
miało miejsce 22 czerwca 1992 r. Tym samym Rady Naukowe trzech Wydzia
łów posiadały uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Ogromne osiągnięcie 
Uczelni, na 70 rocznicę jej istnienia.

Niestety problemy kadrowe na Wydziale Dowódczo-Sztabowym doprowa
dziły do kolejnej zmiany organizacyjnej, która miała miejsce 1 stycznia 1995 roku, 
a polegała ona na powołaniu samodzielnego Instytutu Dowódczo-Sztabowego, 
w miejsce Wydziału. Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Nauko
wych 3 lutego 1995 r. uprawniła instytut do nadawania stopnia naukowego dok
tora nauk wojskowych. Był to sukces, gdyż zazwyczaj po tego typu zmianach 
organizacyjnych, pojawiają się problemy z utrzymaniem uprawnień przez jed
nostkę organizacyjną Uczelni.

Po 8 latach, ciężkiej pracy naukowej i naukowo-dydaktycznej, z dniem 1 paź
dziernika 2003 roku, Instytut Dowódczo-Sztabowy został przemianowany na 
Wydziała Zarządzania i Dowodzenia, a w maju 2004 r. otrzymał zgodę na korzy
stanie z dotychczasowych uprawnień do nadawania stopnia naukowego dokto
ra nauk wojskowych. W wyniku kolejnej restrukturyzacji Uczelni dotychczaso
wy wydział otrzymał nową nazwę - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 
(21 października 2004 r.)47. Obecnie Rada Wydziału, jako jedyna w AMW posiada 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w naukach o bezpie
czeństwie, a tym samym do realizacji studiów IIP (studia doktoranckie).

W 2003 roku, na mocy ustawy sejmowej z 2003 r., AMW przeszła na status 
uczelni cywilno-wojskowej. Wówczas to Instytut Dowódczo-Sztabowy rozpoczął 
kształcenie studentów cywilnych. W latach 2003-2008 realizował je Instytut Nauk 
Społecznych, który z dniem 1 października 2008 roku został przemianowany na 
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW. I od tego roku Akademia 
Marynarki Wojennej jest Uczelnią cztero wydziałową.

Jak przystało na Uczelnię, powinna „przygotować" sobie profesorów tytular
nych - spośród absolwentów. W 2013 roku, miało miejsce wydarzenie bez prece
densu w dziejach Uczelni. W listopadzie, prezydent RP Bronisław Komorowski, 
wręczył nominacje profesorskie trzem nauczycielom akademickim z Wydziału 
Dowodzenia i Operacji Morskich: dr hab. Jerzemu Będźmirowskiemu, kmdr, dr 
hab. Tomaszowi Szubrychtowi i dr hab. Mariuszowi Zielińskiemu. Tym samym 
wzrosła liczba profesorów tytularnych, absolwentów naszej Alma Ma ter do 22.

Absolwentami, profesorami tytularnymi są: Zygmunt Kitowski, Antoni 
Komorowski, Zbigniew Korczewski, Leszek Piaseczny, Adam Charchalis, Józef 
Urbański, Cezary Specht, Andrzej Felski, Andrzej Makowski, Aleksander Wal-

47 Ibidem, s. 76.
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Uroczysta promocja absolwentów Akademii Marynarki Wojen
ny na pokładzie ORP „Błyskawica” w 2017 roku. Aktu promo
cji dokonuje szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. 
broni Leszek Surawski [fot. K. Miłosz]

czak, Piotr Mickiewicz, Krzysztof Rokiciński, Krzysztof Kubiak, Andrzej Statecz- 
/, Zdzisław Frankowicz, Jan Cieśla, Eugeniusz Szpitun, Józef Dyskant, Janusz 

Staliński. Niestety, niektórzy już odeszli na wieczną wachtę. Cześć ich pamięci, 
o nich pamiętamy w codziennej pracy, wspominając ich osiągnięcia dydaktyczne 

naukowe, pozostawili bowiem po sobie wiele publikacji, do których się odwołu
jemy w czasie zajęć ze studentami.

Na przestrzeni minionych 95 lat, wielu jej absolwentów otrzymało stopnie 
Imiralskie. Wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk pełnił dwukrotnie funkcję ministra 

)N, natomiast pozostali, dowodzili MW, flotyllami, Uczelnią, czy też byli szefami 
Sztabu MW oraz Inspektorami MW. Było ich 51: Marian Ambroziak, Zbigniew 
Badeński, Józef Czesław Bartosik, Kazimierz Bossy, Marek Brągoszewski, Jerzy 
Suczma, Jędrzej Czajkowski, Ryszard Demczuk, Czesław Dyrcz, Witold Gliński, 
' azimierz Głowacki, Waldemar Głuszko, Ludwik Janczyszyn, Krzysztof Jawor
ski, Stanisław Kania, Stanisław Kasperkowiak, Andrzej Karweta, Zygmunt Ki- 
owski, Antoni Komorowski, Piotr Kołodziejczyk, Roman Krzyżelewski, Marek 
urzyk, Jerzy Lenda, Stanisław Lisak, Ryszard Łukasik, Tomasz Mathea, Henryk 

Matuszczyk, Adam Mazurek, Michał Michalski, Mirosław Mordel, Romuald Na
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łęcz-Tymiński, Aleksy Parol, Jerzy Patz, Henryk Pietraszkiewicz, Zbigniew Po
pek, Marian Prudzienica, Andrzej Rosiński, Zygmunt Rudomino, Zdzisław Stu
dziński, Henryk Sołkiewicz, Stefan Tandecki, Krzysztof Teryfter, Marek Toczek, 
Jerzy Tumaniszwili, Romuald Waga, Czesław Wawrzyniak, Maciej Węglewski, 
Konrad Wiśniowski, Stanisław Zarychta, Jarosław Ziemiański, Jarosław Zygmunt.

Uczelnia nadała tytuły doktora honoris causa - w uznaniu wybitnych zasług 
w rozwijaniu nauki i umacnianiu obronności kraju. Otrzymali go: prof. dr hab. 
inż. Lech Kobyliński, prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz, prof. dr inż. Wła
dysław Wojnowski, prof. dr Józef Urbański, kontradmirał w st. spocz. Hieronim 
Henryk Pietraszkiewicz, prof. dr inż. Jerzy Wojciech Doerffer, prof. dr hab. Lon
gin Hieronim Pastusiak, prof. dr Daniel Duda, kapitan żeglugi wielkiej, prof. dr 
Aleksander Walczak, kapitan żeglugi wielkiej.

Uczelnia przez 95 lat swojej działalności wykształciła kilka tysięcy oficerów 
PMW, którzy pełniąc funkcje i stanowiska w siłach morskich w okresie między
wojennym , II wojny światowej, w latach od zakończenia II wojny światowej do 
transformacji ustrojowej, a także obecnie w instytucjach centralnych MON oraz 
BBN i NATO, wykazywali i wykazują się wysokim poziomem profesjonalizmu. 
Uczelnia realizuje swoją misję, kształci i wychowuje kadry oficerskie do służby na 
rzecz bezpieczeństwa morskiego państwa polskiego.

Tak trzymać ster Panowie Oficerowie PMW, po burzy przychodzi sztil.
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WYBRANE ASPEKTY ZABEZPIECZENIA WARUNKÓW 
SOCJALNO-BYTOWYCH SZKOŁY PODCHORĄŻYCH MA
RYNARKI WOJENNEJ W BYDGOSZCZY

WSTĘP
Zanim Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej rozpoczęła swoją działalność 
w Bydgoszczy (1938-1939) szkolenie podchorążych realizowane było m.in. w Ko
szarach Racławickich w Toruniu.

Z początkiem lat 30-tych ubiegłego wieku Szkoła Podchorążych Marynarki 
Wojennej (SPMW) w Toruniu szkoliła na wydziale morskim 59 podchorążych 
na trzech rocznikach. W 1931 roku utworzono wydział techniczny, tym samym 
liczba podchorążych wzrosła do 65. Kolejny, duży wzrost liczby podchorążych 
w SPMW nastąpił w latach 1935-1938, co wiązało się ściśle z planami rozbudowy 
floty. Rozwój bazy szkoleniowej musiał sprostać więc nowym wyzwaniom i ocze
kiwaniom. W tym czasie w Toruniu warunki lokalowe oceniano niestety jako 
prymitywne. Atrakcyjne położenie budynków szkolnych nie rekompensowały tej 
słabej oceny. Budynek składał się z trzypiętrowego gmachu o grubych murach 
i małych oknach oraz budynku parterowego z nadbudówką, znajdującego się na 
dziedzińcu. Na parterze i piętrze głównego budynku mieściły się mieszkania ob
sługi szkoły, kuchnia, areszt, warsztat szewski i krawiecki, pokój przyjęć, gabinet 
komendanta oraz jadalnia i świetlica. Na drugim i trzecim piętrze mieściły się sy
pialnie podchorążych, czytelnia oraz biblioteka. Warunki mieszkalne podchorą
żych nie były najlepsze. Pokoje były dwóch wielkości, mniejsze (28 m2) z dwoma 
oknami, siedmioma łóżkami, większe (ok 40 m2) z dwunastoma łóżkami. Szerokie 
filary umiejscowione prawie w połowie szerokości oraz piece kaflowe w każdej 
sypialni ograniczały powierzchnię mieszkalną. Szafy ubraniowe ustawione były 
więc w korytarzach wzdłuż ścian przylegających do pokojów. W budynku par
terowym z nadbudówką mieściły się sale wykładowe, gabinety naukowe, sala 
gimnastyczna i gabinet dyrektora nauk. Za budynkiem wykładowym było bo
isko szkolne. Gmach nie miał centralnego ogrzewania, jak również brakowało 
łaźni i natrysków. Wraz z rozwojem Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej 
w Toruniu i uruchomieniem nowych wydziałów rosły niewygody, a budynek 
nie sprostał nowym wyzwaniom. We wrześniu 1938 roku Szkoła Podchorążych 
Marynarki Wojennej zmieniła swoją siedzibę z Torunia na Bydgoszcz1.

1 C. Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 
1974, s. 96-98. „Morze", 1938, zeszyt 9, s. 32.
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SZKOŁY PODCHORĄŻYCH MARYNARKI WOJENNEJ W BYDGOSZCZY 
Kompleks budynków w Bydgoszczy wybudowany został w latach 1912-1914. 
Projekt architektoniczny został opracowany w latach 1912-1913 przez berlińskich 
architektów Arnolda Hartmanna i Roberta Schlenziga. Zanim doszło do wybu
dowania tego kompleksu, w 1913 r. włączono obszar o powierzchni około 22 ha 
w granice administracyjne miasta. Teren przeznaczony był na siedzibę niemiec
kiej szkoły wojennej, ale jego właściwemu wykorzystaniu przeszkodziła I wojna 
światowa. W tym czasie mieścił się tam niemiecki szpital wojskowy. W listopadzie 
1919 roku z braku należytego dozoru i nakładów finansowych powstały wielkie 
szkody w urządzeniach centralnego ogrzewania i wodociągów. Ze względu na 
ogromną podwyżkę cen, którą w roku 1920 społeczeństwo bardzo odczuwało nie 
można było przeprowadzić wszystkich niezbędnych remontów budynków.

Kompleks szkoły, znajdujący się przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Dwernic
kiego w Bydgoszczy na terenie całkowicie ogrodzonym o powierzchni 32865,25 m2 
posiadał dziedziniec o powierzchni 5286,69 m2 i składał się z siedmiu następują
cych budynków:
• Gmach główny; posiadał na skrzydłach dwie przybudówki na prawym 
skrzydle salę gimnastyczną, na lewym skrzydle kasyno, jadalnie i kuchnię. 
• Willa Komendanta.
• Ujeżdżalnia kryta.
• Działownia.
• Stajnia z przybudówką mieszcząca pomieszczenia luzaków.
• Kuźnia.
• Stajnia dla chorych koni.

Gmach główny był budynkiem murowanym, całkowicie podpiwniczonym 
o trzech kondygnacjach, parter, I i II piętro wraz z poddaszem użytkowanym 
tylko w środkowej części jako mansardy2. Pomieszczenia gmachu głównego to 
m.in. piwnica, magazyny, kuchnia, spiżarnie, kotłownie, składy opału, izby, sale, 
sień, klatki schodowe, toalety. Sale były różnych wielkości od 21,80 m2 z dwoma 
oknami do 93,12 m2 z sześcioma oknami.

Budynek wzniesiony został na fundamentach betonowych. Na parterze mury 
ścian zewnętrznych częściowo o grubości 0,64 m, wewnętrzne częściowo 0,51 m 
lub 0,38 m. Strop nad suterenami w gmachu głównym był masywny, stropy mię- 
dzypiętrowe drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej z wieżą posiadającą spe
cjalne wejście. Dach kryty był podwójnie dachówką karpiówką. Wieża budynku 
kopulasta, kryta blachą cynkową.

Podłogi, za wyjątkiem niektórych, pokryte były linoleum. Budynek był ska
nalizowany; posiadał instalację wodociągową i kanalizacyjną (obie wymagające 
remontu) oraz ogrzewanie centralne wodne (stan dobry).

2 Mansardy - pomieszczenia mieszkalne znajdujące się w kondygnacji strychowej bu
dynku.
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G ach główny bydgoskiej Kriegsschule - oryginalny rysunek 
berlińskiego biura architektonicznego „Hartmann & Schlenzig, 
At elier fur Architektur u. Bauausfuhrung z października 1912 r. 
[Archiwum Państwowe w Bydgoszczy]

Instalacja elektryczna w budynku głównym była podtynkowa w rurkach 
Bergmana.

Schody na głównej klatce schodowej - dębowe na sklepieniu masywnym. 
Budynek z zewnątrz był otynkowany. Stan ogólny budynku oceniono na dobry. 
Ogólna powierzchnia podłóg w całym budynku wliczając sutereny w głównym 
gn Lachu wynosiła:
• Sutereny - 1713,03 m ,2
• Parter - 1864,44 m ,2
• 1 piętro -1802,36 m ,2
* II piętro - 1851,19 m ,2
® Poddasze - 571,71 m2,
• Prawa przybudówka - sala gimnastyczna - 256,78 m ,2
Le va przybudówka - kasyno:
* Sutereny - 825,75 m ,2
• Parter - 726,74 m ,2
• I piętro - 310,83 m .2
Powierzchnie ściśle użytkowe, wyłączając niezamieszkałe sutereny, na piętrach- 
korytarze, ustępy, umywalnie, klatki schodowe.
C mach główny.
• Sutereny - 188,44 m ,2
• Parter - 1113,12 m ,2
• I piętro - 1182,84 m ,2
• II piętro - 997,08 m ,2
• Poddasze 269,74 m ,2
• Prawa przybudówka - sala gimnastyczna - 221,88 m ,2
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Cztery rzuty willi komendanta, tak jak ją zaprojektowano 
w 1912 roku [Archiwum Państwowe w Bydgoszczy]

Lewa przybudówka - kasyno:
• Sutereny - 160,77 m ,2
• Parter - 596,28 m , (tarasy - 131,00 m ),2 2
• I piętro - 185,02 m .2
Kubatura gmachu głównego - 37686, 00 m3.

Pomieszczenia w przybudówce przy prawym skrzydle to sala gimnastyczna 
- 200 m2 (wysokość 5,7 m), przedsionek - 34,90 m2 (wysokość 3,4 m), oraz pokój 
- 21,88 m2 (wysokość 4,3 m).
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ioącyj/lt/L..

Plan bydgoskiej Kriegsschule w 1912 roku [Archiwum Państwo
we w Bydgoszczy]

Pomieszczenia w przybudówce przy lewym skrzydle - jadalnia, kuchnia, 
kasyno ale również i piwnice, magazyny, pralnie, zmywalnie naczyń, obieralnia 
warzyw, szatnie, pomieszczenie dla orkiestry, pokój bilardowy, umywalnie, toa
lety, klatki schodowe.

Budynek dowódcy szkoły był murowany, podpiwniczony, zawierał sutere
ny, parter i mansardy. Kryty podwójnie dachówką karpiówką. Zewnątrz otynko-
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Dla porównania polski plan inwentaryzacyjny tych samych 
obiektów, z kwietnia 1932 r. [Archiwum Państwowe w Bydgoszczy]
wany. Ogrzewany był poprzez własne CO. Strop nad suterenami był masywny, 
nad parterem i mansardami drewniany. Pomieszczenia w budynku dowódcy 
szkoły to m.in. piwnice, kotłownia, pralnia, spiżarnia, kuchnia, 8 pokoi (podłoga 
dębowa i sosnowa), pokój dla służby, ubieralnia, toalety, sień, klatki schodowe.
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Grubość ścian zewnętrznych budynku wynosiła 0,51 m, na parterze ściany 
o grubości 0,38 m. Ogólny stan budynku dowódcy szkoły oceniono na dobry 
za wyjątkiem elewacji zewnętrznej, która w niektórych częściach posiadała tynki 
odparzone. Stan balkonów i tarasów określono jak zły, wpływający destrukcyjnie 
na ogólny stan budynku. Powierzchnia zabudowania opisywanego budynku wy
nosiła 223,8 m2.
• Kubatura zewnętrzna budynku dowódcy szkoły to 1758,0 m .3
• Powierzchnia ogólna podłóg na wszystkich kondygnacjach wynosiła 537,18 m .2
• Powierzchnia użytkowa - zamieszkała (wyłączając sutereny, klatki schodowe, 

ustępy, łazienki, korytarze, kuchnie, umywalnie) - 246,84 m .2
• Kubatura wewnętrzna budynku - 1662,93 m .3
• Powierzchnia ogólna podłóg w suterenach - 185, 57 m .2
* Powierzchnia ogólna podłóg na parterze - 178,83 m .2
• Powierzchnia ogólna podłóg na mansardzie 172,78 m .2

Instalacja elektryczna w budynku była podtynkowa w stanie ogólnym śred
nim. Żaluzje okienne wymagały remontu.

Przy centralnym ogrzewaniu wykorzystywano kocioł Strebla, który był zbyt 
małej wydajności, niewystarczający aby ogrzewać cały budynek. Stan kotła oce
niono jako średni.

Budynek ujeżdżalni był murowany, parterowy o fundamentach betono
wych, kryty podwójnie dachówką karpiówką. Więźba dachowa zbudowana z 
konstrukcji żelaznej. Grubość ścian zewnętrznych budynku ujeżdżalni wynosiły 
0,51 m, filary 0,77 m. Ramy okien żelazne pojedyncze. Budynek od zewnątrz był 
otynkowany. Cokół wykładany klinkierem. Ogólny stan techniczny oceniono na 
dobry.
• Powierzchnia zabudowania - 853,19 m .2
• Kubatura - 4936,04 m .3
• Powierzchnia użyteczna - 753,97 m .2
• Instalacja elektryczna - stan średni.
Pomieszczenia ujeżdżalni obejmowały dwa przedsionki o 9 m2 i 81 m2 oraz halę 
o powierzchni 663,97 m2.

Budynek działownia był murowany, parterowy. Wzniesiony na funda
mentach betonowych. Kryty podwójnie dachówką karpiówką. Grubość ścian ze
wnętrznych budynku 0,38 m. Zewnątrz otynkowany. Cokół klinkierowy. Stan 
ogólny oceniono jako średni.
Powierzchnia zabudowania - 142,03 m2.
Kubatura - 525,51 m3. Powierzchnia użytkowa 123,36 m2 podzielona na dwa po
mieszczenia, jedno 31,03 m2 (wysokość 3,2 m), drugie 92,33 m2 (bez sufitu).

Budynek stajni był murowany składający się z parteru i wysokiego strychu. 
Grubość ścian zewnętrznych budynku 0,44 m z przerwą powietrzną ścian we
wnętrznych 0,38 m z przybudówką o dwóch kondygnacjach (częściowo podpiw
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niczone), parter, I piętro. Przybudówka mieszkalna budynku z przeznaczeniem 
dla luzaków. Grubość ścian zewnętrznych i wewnętrznych przybudówki 0,38 m. 
Stropy określono jako masywne. Całość pokryta była podwójnie dachówką kar- 
piówką. Zewnątrz cokół licowany klinkierem. Ściany tynkowane. Stan techniczny 
całości budynku oceniono na dobry, za wyjątkiem tynkowania i oblicowania ze
wnętrznego, których stan oceniono na zły.

Ogólna powierzchnia użytkowa dla koni wynosiła 641,98 m2, 72 stanowisko
wa. Powierzchnia użytkowa dla osób -127,19 m2. Łączna powierzchnia wliczając 
klatki schodowe, piwnice, sienie i umywalnie wynosiła 723,23 m2, przybudówka 
dla luzaków - 162,88 m2. Razem - 886,11 m2. Kubatura zewnętrzna - 4613,50 m3.

Budynek kuźni był murowany, kryty dachówką, bez stropu poddasza. Fun
damenty betonowe. Pomieszczenia: komórka - 2,52 m2, kantorek - 6,03 m2 i kuź
nia - 39,0 m2. Powierzchnia zabudowania - 61,52 m2, wysokość pomieszczeń - 
4,20 m.

Kubatura 258,38 m3. Wewnątrz budynek nieotynkowany. Stan techniczny bu
dynku oceniano na zły. Zewnątrz otynkowany, cokół klinkierowy, okna i drzwi 
w tanie złym. Powierzchnia użytkowa - 47,55 m2.

Budynek - szpital dla koni był murowany parterowy, kryty podwójnie 
dachówką karpiówką. Budynek wzniesiony był na fundamentach betonowych. 
Zewnątrz tynkowany, o cokole klinkierowym. Ogólny stan techniczny budynku 
oceniono na zły. Powierzchnia zabudowania - 113,99 m2, kubatura - 495 m3. Po
wierzchnia użyteczna - 62,28 m2 bez klatek schodowych i komórek.

Pomieszczenia szpitala dla koni to stajnia - 35,63 m2 (wysokość 3,5 m), dwa 
przedsionki - 26,65 m2 i 6,72 m2, klatka schodowa -13,38 m2 oraz dwie komórki 
po 3,15 m23.

Załącznik 1
Obsada Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Bydgoszczy według sta
nu na dzień 23 marca 1939 roku przedstawiał się następująco:
Komendant - kmdr por. dypl. Tadeusz Stoklasa,
Adiutant - kpt. piech. Franciszek Walerian Kubal,
Lekarz - kpt. mar. dr Bolesław Szwaczyk,
Kwatermistrz - kpt. int. Tadeusz Aleksander Karge,
Oficer materiałowy - ppor. mar. Józef Eugeniusz Macikowski,
Oficer żywnościowy - chor. mar. Stanisław Niewiadomski,
Dyrektor nauk Wydziały Morskiego - kmdr ppor. Mirosław Kownacki, 
Kierownik nauk Wydziału Technicznego - kmdr ppor. inż. Tadeusz Wiktor Kotik, 
Kierownik nauk Wydziału Administracyjnego - kpt. int. Tadeusz Aleksander 
Karge,
Instruktor WF - por. mar. Stanisław Władysław Kozak,

3 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (A. P. w Bydg.), sygn. 189/4299, k. 1-23.
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Oficer wykładowca - por. mar. Franciszek Rydzewski,
Dowódca oddziału podchorążych - kpt. mar. Stanisław Mieszkowski,
Oficer kursowy starszego rocznika - kpt. mar. Robert Kasperski,
Oficer kursowy średniego rocznika - kpt. mar. Tadeusz Ludwik Kamiński, 
Oficer kursowy młodszego rocznika - por. mar. Kazimierz Hess, 
Oficer kursowy kandydatów - kpt. mar. Bolesław Jan Biskupski, 
Pomocnik oficera kursowego starszego rocznika - por. mar. Jur Mende, 
Pomocnik oficera kursowego młodszego rocznika - por. mar. Wacław Karol Fara4.

ZAKOŃCZENIE
W okresie międzywojennym, kompleks budynków przy skrzyżowaniu ulic Gdań
skiej i Dwernickiego w Bydgoszczy zajmowany był przez Wielkopolską Szkołę 
Podchorążych, Szkołę Podchorążych dla Podoficerów oraz Szkołę Podchorążych 
Marynarki Wojennej. W latach 1943-1945 Zespół Szkoły Wojennej służył Niem
com jako Szkoła Wywiadu i Kawalerii. Od stycznia 1945 r. stacjonowali tam żoł
nierze radzieccy. W latach 1947-2007 obiekt zajmowało Dowództwo Pomorskiego 
Okręgu Wojskowego.
Aktualnie budynek główny - sztabowy zajmowany jest przez Inspektorat Wspar
cia Sił Zbrojnych. Na uwagę zasługuję fakt, iż budynek zachował się bez więk
szych przekształceń5.

BIBLIOGRAFIA
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, sygn. 189/4299.
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy sygn. 189/4298.
Ciesielski C., Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.
Kalina T. (red.), Wojskowe Nieruchomości Znane i Nieznane, Warszawa 2014.
Rybka R., Stepan K., Rocznik oficerski 1939, Kraków 2006.
Mi>rze, 1938, zeszyt 9.

' R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939, Kraków 2006, k. 902.
2 Wojskowe Nieruchomości Znane i Nieznane, red. T. Kalina, Warszawa 2014, s. 102-104, A. 
P. w Bydg., sygn. 189/4298, k. 344.

99



Jerzy Łubkowski

80 LAT SŁUŻBY ORP „BŁYSKAWICA"
POD POLSKĄ BANDERĄ

Konwencja o morzu pełnym definiuje „okręt wojenny" jako jednostkę pływającą, 
należącą do marynarki wojennej państwa i noszącą znaki zewnętrzne okrętów 
wojennych tego państwa. Dowódca okrętu powinien być oficerem marynarki wo
jennej w służbie państwowej, jego nazwisko powinno znajdować się na liście ofi
cerów marynarki wojennej, a załoga musi być podporządkowana regulaminom 
dyscypliny wojskowej. Przez 80 lat swojej służby ORP „Błyskawica" nigdy, ani na 
chwilę, nie przestał spełniać tych warunków mimo, że przypadłe mu wykonywać 
różne funkcje, począwszy od okrętu bojowego, poprzez jednostkę szkoleniową, 
jednostkę obrony przeciwlotniczej, aż po okręt-muzeum i okręt reprezentacyj
ny Polskiej Marynarki Wojennej. Historia zapisała na jego pokładach wiele kart, 
a setki marynarzy, których kolejne pokolenia tworzyły załogi niszczyciela, uwa
żały go nie tylko za miejsce służby, ale i za dom, za najważniejszy w ich życiu 
skrawek Ojczyzny, bo opuszczając go, każdy z nich zostawiał tutaj kawałek swo
jej duszy. Warto więc, po osiemdziesięciu latach, jeszcze raz przypomnieć, co zde
cydowało, że „Błyskawica" i bliźniaczy „Grom" były wysoce zaawansowanymi 
technologicznie kontrtorpedowcami tamtych czasów.

Dane taktyczno-techniczne ORP „Błyskawica" oraz jego uzbrojenia, od budo
wy do współczesności.
W dniu 29 marca 1935 r. w Londynie podpisano umowę pomiędzy Polską Mary
narką Wojenną, a brytyjską stocznią Samuela White'a w Cowes, na budowę dla 
rozwijającej się polskiej floty wojennej dwóch niszczycieli (kontrtorpedowców) 
typu „Grom", które później uznane zostały za najlepsze okręty, jakie w tamtym 
czasie pływały po Bałtyku. Stocznia w Cowes szeroko reklamowała swój nowy 
projekt podkreślając, że te jednostki są nie tylko najlepszymi w swej konstrukcji 
kontrtorpedowcami w Europie, ale i jednymi z najnowocześniejszych okrętów na 
świecie. Nie były to wyłącznie zabiegi promocyjne, nie mające podstaw w rze
czywistości, bo świadczy o tym to, że stocznia Samuela White'a, jeszcze w dwa
dzieścia lat potem, pokazywała niszczyciele typu „Grom" jako swój najlepszy 
produkt.

Nowe polskie niszczyciele posiadały długie, smukłe kadłuby, które nadawa
ły im nie tylko wspaniałego, bojowego wyglądu, ale również zapewniały rewela
cyjne osiągi prędkości. Przy maksymalnej pracy dwóch zespołów turbin, każdy
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Kadłuby niszczycieli „Grom” i Błyskawica” wyróżniały się długimi, 
smukłymi kadłubami, które nadawały im nie tylko wspaniałego, bojowego wy
glądu, ale również zapewniały rewelacyjne osiągi prędkości, bła zdjęciu jeden 
z niszczycieli typu „Grom” po zwodowaniu podczas prac wyposażeniowych 
w stoczni J. Samuel White w Cowes, koniec 1936 roku.

z niszczycieli mógł bowiem chodzić z prędkością niemalże 42 węzłów! Jeszcze po 
dziesięciu latach od wejścia do służby, tj. w 1947 roku, ORP „Błyskawica", na mili 
pomiarowej przy Półwyspie Helskim, osiągnął rekordową prędkość 42,5 węzła.

Zanim jednak stocznia Samuela White'a rozpoczęła budowę polskich nisz
czycieli, musiała zbudować dwie, odpowiedniej długości pochylnie, gdyż do tego 
czasu nie miała okazji wyprodukować jednostek tej długości. Stępkę pod budowę 
kadłuba ORP „Błyskawica" położono 9 września 1935 roku. Zwodowany został 
on ponad rok później - 1 października 1935 roku. Kadłub niszczyciela (określa
nego w tamtym czasie nazwą: kontrtorpedowiec), który powinien zapewnić mu 
dobrą pływalność przede wszystkim na Morzu Bałtyckim charakteryzującym się 
krótką i wysoką falą, miał całkowitą długość 113,98 m, a między pionami, czyli 
teoretycznymi liniami konstrukcyjnymi okrętu, poprowadzonymi na rufie i dzio
bie prostopadle pionowo do wodnicy - 111,27 m. W najszerszym miejscu kadłub 
„Błyskawicy" osiągał szerokość 11,264 m, a jego wysokość na śródokręciu wyno
siła 6,48 m. Stosunek długości kadłuba do jego szerokości wynosił zatem 10 : 1. 
Kiedy okręt był niezaładowany (bez zapasów i załogi) jego dziób zanurzał się 
na głębokość 2,97 metra, a rufa na 3,27 m, co dawało średnie zanurzenie 3,13 m. 
Jednakże przy wyporności pełnej jego średnie zanurzenie wzrastało do 3,90 m.
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Zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi poszczególne wyporności dla ORP „Bły
skawica", wynosiły:
- wyporność konstrukcyjna - 1975 t.,
- wyporność standardowa - 2144 t.,
- wyporność pełna - 2742 t.,
- wyporność maksymalna - 3368 t.

Konstrukcja szkieletu kadłuba niszczyciela oparta została przede wszystkim 
na kilu, na którym osadzono 202 wręgi. 197 wręg, liczonych od pionu dziobowe
go do rufy otrzymało numery dodatnie, a 5 osadzonych od pionu dziobowego do 
najdalej wysuniętej części dziobu, czyli komory zderzeniowej, numery ujemne (od 
0 do - 4). Cały kadłub podzielono 14 grodziami poprzecznymi na 15 przedziałów 
wodoszczelnych. Dzięki temu okręt posiadał tzw. niezatapialność dwuprzedzia- 
łową, co oznaczało, że po zalaniu dwóch największych przedziałów wodoszczel
nych, jakimi były kotłownie i maszynownie okrętowe, kadłub w dalszym ciągu 
zachowywał pływalność dodatnią tzn. nie tonął. Najmniejszym przedziałem wo
doszczelnym był przedział komory łańcuchowej o objętości 9,2 m3, a największym 
przedział kotłowni nr 2 o objętości 839 m3.

W płaszczyźnie poziomej kadłub dzieliły cztery pokłady. Najniżej znajdował 
się pokład denny, pod którym znajdowały się różnego rodzaju zbiorniki. Nie we 
wszystkich miejscach pokład ten był konstrukcją stałą, gdyż szereg jego płatów 
musiało być ruchomych, aby załoga po ich podniesieniu, mogła dostać się do 
zenz, gdzie przeważnie gromadziła się woda skraplająca się od wewnątrz na po
szyciu kadłuba. Ponad pokładem dennym znajdował się pokład dolny, którego 
pierwsza część biegła od dziobu do wręgi nr 61, a więc do grodzi odcinającej ko
tłownię nr 1 od zbiorników paliwowych. Ponieważ obydwie kotłownie i maszy
nownie musiały być pomieszczeniami znacznie wyższymi niż inne, kolejna część 
pokładu dolnego zaczynała się od wręgi 141 (grodź rufowa maszynowni nr 2) 
i kończyła się na wrędze 181, czyli przed ostatnim przedziałem wodoszczelnym 
- przedziałem maszyny sterowej. Najważniejszy pokład, pokład główny biegł na 
całej długości kadłuba, od pierwszej wręgi ujemnej do pawęży rufowej. Najwyżej 
znajdował się pokład dziobowy, który znajdował się wyłącznie w części przedniej 
okrętu, poczynając od kluzy dziobowej, a kończąc na wysokości wręgi nr 104. 
Znaczną część pokładu dziobowego zajmuje konstrukcja nadbudówki dziobowej.

Poszycie kadłuba ORP „Błyskawica" wykonano całkowicie z blach ocyn
kowanych o grubości od 4,5 mm do 13 mm. Dwustronnie ocynkowane blachy 
powodowały, że okręt dużo bardziej był odporny na korozję, niż pierwsze pol
skie niszczyciele typu „Wicher", zbudowane we Francji, na których cynkowano 
blachy tylko cieńsze niż 5 mm. Na każdej burcie, blachy rozmieszczone zostały 
w ośmiu zasadniczych pasach, zakładanych na siebie z takim wyliczeniem, aby 
można było je połączyć dwoma rzędami nitów przestawnych. Ostatni pas blachy 
- ósmy - był wspólny dla obydwu burt i owijał się wokół kilu.
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W latach trzydziestych dwudziestego wieku, kiedy w Cowes budowano 
polskie niszczyciele, nitowanie było najważniejszą metodą łączenia metalowych 
elementów konstrukcyjnych. Dopiero w latach czterdziestych spawanie, jako sku
teczniejsze i lepsze, wyparło nitowanie z okrętownictwa prawie całkowicie. „Bły
skawica" jednak została zbudowana w technologii nitowania na gorąco. Tylko 
niektóre jej elementy były spawane. Liczby nitów użytych do połączeń konstruk
cyjnych jednego niszczyciela nie podają żadne podstawowe dokumenty. Jednak
że ich pierwszy transport na budowę „Groma" i „Błyskawicy" miał masę około 
32 ton.

Podobnie jak dobrze zaprojektowany kadłub, dający możliwość rozwijania 
niestandardowych jak na tamte czasy prędkości, silną stronę polskiego niszczy
ciela stanowiło jego uzbrojenie. Jego najważniejszym elementem była artyleria 
okrętowa. Zarówno ORP „Błyskawica", jak i bliźniaczy „Grom" zostały wyposa
żone w nowoczesną artylerię średniego i małego kalibru, wspieraną przez broń 
strzelecką (za broń strzelecką uznaje się uzbrojenie o kalibrze mniejszym niż 20 
mm), poczynając od broni osobistej członków załogi, aż po wielkokalibrowe kara
biny maszynowe, montowane na podstawach jako stałe punkty ogniowe okrętu.

Siłę główną artylerii ORP „Błyskawica" stanowiły działa 120 mm, typu 34/36 
Bofors. Siedem luf tego kalibru zamontowanych zostało w czasie jego budowy 
i stanowiło podstawowe wyposażenie artyleryjskie aż do połowy 1941 r. O za
kupieniu tych dział w Szwecji zdecydował ówczesny Szef Artylerii Marynarki 
Wojennej kmdr ppor. Heliodor Laskowski. W jego bowiem opinii działa „Bofor- 
sa", skonstruowane w 1934 r. i wprowadzone do użytku w 1936 r., były nowocze
śniejsze, miały lepszą szybkostrzelność i większą donośność, niż zainstalowane 
wcześniej na „Wichrze" i „Burzy" działa francuskiej firmy Schneider-Creusot. 
Tym samym zapewniały nowobudowanym okrętom przewagę ogniową nad jed
nostkami tej samej klasy i podobnej wyporności. Należność za zamówione działa 
Polska spłaciła Szwecji dostawami węgla. 120 mm lufy artylerii głównej zostały 
rozmieszczone na czterech wieżach. Pojedyncze działo znajdowało się w wieży 
nr 1, posadowionej na pokładzie dziobowym. Pozostałe sześć luf zainstalowano 
jako działa zdwojone (po dwie lufy we wspólnej kołysce) na wieżach nr 2, 3 i 4, 
przy czym wieża nr 2 znajdowała się na nadbudówce dziobowej, wieża nr 3 na 
nadbudówce rufowej, a wieża nr 4 na pokładzie głównym na rufie okrętu.

Artyleria główna ORP „Błyskawica" posiadała następujące parametry tak
tyczno-techniczne:
- donośność maksymalna przy kącie podniesienia + 30° - 19400 m,
- szybkostrzelność działa pojedynczego/zdwojonego - 8-9/16-18 strz./min.,
- długość lufy wraz z obsadą zamka - 6390 mm (50 kalibrów),
- długość części gwintowanej lufy - 4939 mm, 
- długość komory ładunkowej - 1071 mm, 

- liczba gwintów lufy - 36
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Dzibowe działa
artylerii głównej 
Bofors typu 34/36 
kalibru 120 mm 
niszczyciela ORP 
„Błyskawica”. Dol
ne działo dziobowe 
(nr 1) było pojedyn
cze, pozostałe trzy 
były podwójne.

- głębokość bruzdy/szerokość pola gwintu - 1,5/3,5 mm, 
- długość odrzutu normalna/maksymalna - 550/600 mm, 
- maksymalny kąt podniesienia dodatni/ujemny - + 30l>/-10°, 
- grubość tarczy ochronnej - 7 mm,
- odległość środka ciężkości lufy od jej tylca - 1875 mm.

Do dział Boforsa typu 34/36 używano pięciu rodzajów nabojów zespolonych 
kalibru 120 mm: dwóch z ładunkiem bojowym, dwóch z ładunkiem zredukowa
nym i jednego z ładunkiem ćwiczebnym. Nabój miał masę 41 kg, a sam pocisk 
24 kg. Ładunek miotający stanowił proch NK6A, a pociski kruszące zawierały 
dodatkowo wtopiony trotyl. Naboje do artylerii głównej przechowywane były
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f jfowa wieża armat kalibru 120 mm na ORP „Błyskawica” pod- 
czas działoczynów w początkowym okresie wojny. Widoczny 
jest nabój wkładany do komory zamkowej. Ma dacuu wieży wy- 
r iłowany jest znak rozpoznawczy dla lotnictwa. Po prawej wi
doczna jest rufa bliźniaczego ORP „Grom”.
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w czterech komorach amunicyjnych (odrębna komora dla każdej wieży), z któ
rych transportowano je do wież za pomocą podnośników pionowych wyprodu
kowanych przez francuską firmę Sautter-Harle. Podnośniki napędzane były sil
nikami szeregowo-bocznikowymi o mocy 7 KM i prędkości obrotowej 1720 obr./ 
min. Pozwalało to na dostarczenie do wieży artyleryjskiej pierwszego naboju w 
ciągu: 18 s do działa nr 1, 22 s do działa nr 2, 17 s do działo nr 3 i 12 s do działa 
nr 4. W ciągu minuty podnośnik nr 1 podawał 12 nabojów, a podnośniki nr 2, 3, 
4 - po 20 nabojów.

Podstawowy zapas amunicji do dział głównych na ORP „Błyskawica" wyno
sił 1493 szt., w tym:
- nabojów bojowych 120 mm - 1170 szt., 
- nabojów oświetlających 120 mm - 176 szt., 
- nabojów ćwiczebnych 120 mm - 147 szt.
Naboje te rozmieszczone były w czterech komorach amunicyjnych w sposób na
stępujący:
- komora amunicyjna nr 1:150 nabojów bojowych i 176 oświetlających, 
- komora amunicyjna nr 2: 300 nabojów bojowych i 83 ćwiczebne, 
- komora amunicyjna nr 3: 300 nabojów bojowych,
- komora amunicyjna nr 4: 300 nabojów bojowych i 64 ćwiczebne.

120 szt. nabojów bojowych przechowywano ponadto w 4 parkach amunicyj
nych.

W celu zwalczania samolotów na bliskich i średnich dystansach na ORP „Bły
skawica", zainstalowano, na nadbudówce dziobowej i środkowej, dwa zdwojone 
działka przeciwlotnicze kal. 40 mm, zaprojektowane również przez szwedzką fir
mę Bofors. Działko to Szwedzi, na potrzeby jednostek pływających, produkowali 
w dwóch wersjach: Bofors L-60 wz. 36 dla okrętów nawodnych i Bofors L-43 wz. 
37 dla okrętów podwodnych. Działka 40 mm L/60 Boforsa miały szybko wymien
ne lufy monoblokowe z tłumikiem płomienia, a także hydrauliczno - sprężyno
wy oporopowrotnik oraz automatyczny zamek z poziomym, dzielonym klinem 
i sprężynowe odciążacze. Lufa chłodzona była wodą, a podstawę morską zaopa
trzono w urządzenie przechyłowe, niwelujące boczne przechyły okrętu. Podsta
wowe dane taktyczno-techniczne działka przedstawiały się następująco: 
- masa działa/lufy: 3530/220 kg, 
- długość działa lufy: 378/240 cm, 
- żywotność lufy: 9500 - 10000 strzałów, 
- średni odrzut: 200 mm, 
- pochylenie gwintu: 45/30, 
- kąt podniesienia ujemny: -10°, 
- kąt podniesienia dodatni: + 90°, 
- kąt ostrzału poziomy: 360s ( ograniczany tylko konstrukcją okrętu ), 
- donośność pocisk bojowo-smugowy/smugowo-piaskowy: 4620/6790 m,
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Zi wojone działko 40 mm L/60 Boforsa na ORP „Błyskawica” podczas wojny. 
Ą ic loczne są szybko wymienne lufy monoblokowe z tłumikami płomienia, 

akże hydrauliczno-sprężynowe oporopowrotniki. Działkoosiadało automa
ty :zny zamek z poziomym, dzielonym klinem. Zwraca uwagę komin, na któ
rą n brak już charakterystycznej „krążowniczej” kapy.
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- pułap ( zasięg pionowy ): 4500 m.
- szybkostrzelność: 120 strz./min.

Działka Boforsa na ORP „Błyskawica", obok zapasu luf bojowych, posiada
ły również 7 luf ćwiczebnych o kalibrze 40 mm. Były one o połowę lżejsze od 
bojowych, gdyż miały masę 112 kg każda, a do lawety mocowano je za pomocą 
bocznej śruby. Jedno działko sprzężone obsługiwane było przez obsadę złożoną 
z: celowniczego kierunku, celowniczego wysokości, ładowniczego, przeliczniko
wego, amunicyjnego, wręczyciela i dowódcę działa. Na polskich niszczycielach 
typu „Grom" działko stojące na nadbudówce dziobowej za kominem oznaczano 
jako działo nr 5, a zainstalowane na nadbudówce środkowej - jako działo nr 6.

Projekt kontrtorpedowców typu „Grom" przewidywał wyposażenie ich, 
obok dział średniego i małego kalibru, również w karabiny maszynowe, które 
miały za zadanie wzmocnić obronę przeciwlotniczą okrętu. Kierownictwo Mary
narki Wojennej zdecydowało, że będą to najcięższe karabiny maszynowe, ciężkie 
karabiny maszynowe i ręczne karabiny maszynowe. Te pierwsze miały być za
montowane na nadbudówkach jako stałe gniazda ogniowe, natomiast dla dwóch 
ckm-ów przewidywano 5 mobilnych stanowisk, z których można będzie prowa
dzić ogień do celów powietrznych i nawodnych. Ręczne karabiny maszynowe 
miały być używane w zależności od potrzeb

W związku z powyższym na uzbrojenie ORP „Błyskawica" wprowadzono, 
jeszcze w trakcie jego budowy, najcięższe karabiny maszynowe produkcji fran
cuskiej kalibru 13,2 mm typu Hotchkiss. Wybór ten podyktowany był przede 
wszystkim faktem, iż nkm-y typu Hotchkiss znajdowały się już na wyposażeniu 
polskiej armii, w tym również niektórych okrętów będących w służbie Marynarki 
Wojennej. Na ORP „Błyskawica" zainstalowano więc 4 stanowiska zdwojonych 
nkaemów, które teoretycznie w poziomie mogły prowadzić ogień w przestrzeni 
360”. Praktycznie jednak posiadały ograniczenia sektorowe, wynikające z kon
strukcji okrętu. Podstawowe dane taktyczno-techniczne najcięższego karabinu 
maszynowego 13,2 mm typu Hotchkiss wz. 30 przedstawiały się następująco: 
- długość całkowita: 1990 mm,
- długość lufy/lufy wraz z zamkiem: 1000/1670 mm,
- masa lufy: 19,5 kg,
- masa karabinu sprzężonego: 42,5 kg,
- masa karabinu sprzężonego z podstawą morską: 350 kg, 
- donośność maksymalna pozioma/pionowa: 6500/3000 m, 
- donośność praktyczna pozioma/pionowa: 2500/1600 m, 
- szybkostrzelność z jednej lufy: 450 strz./min.
- prędkość początkowa pocisku: 800m/s.

ORP „Błyskawica" wyposażony został ponadto w dwa ciężkie karabiny ma
szynowe kalibru 7,92 mm typu Maxim 08 oraz 2 ręczne karabiny maszynowe 
kalibru 7,92 mm typu Browning 28. Zgodnie z podstawowym technicznym doku-
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Zdwojony najcięższy karabin maszynowy Hotchkiss kalibru 13,2 mm na skrzy
dle nadbudówki rufowej ORP „Błyskawica”. Widoczni są Stanisław Traszko 
i, prawdopodobnie, Marian Szumowski (w podpisie zdjęcia jest: Szumski - nie 
było takiego marynarza na „Błyskawicy”). U dołu widoczna głowa kpt. mar. 
Bohdana Wrońskiego.
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ORP „Błyskawica”, stojąca burta w burtę z ORP „Piorun”. Wi
doczna jest namalowana fala dziobowa, symulująca marsz okrę
tu z bardzo dużą prędkością, co miało zmylić nieprzyjaciela.
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ORP „Błyskawica” - na pierwszym planie - i ORP „Piorun”. Wi
doczne są rufowe wieże artylerii głównej obu okrętów. Na „Bły
skawicy” widoczne jest prowizoryczne stanowisko przeciwlot
nicze na pokładzie rufowym, złożone z dwóch sprzężonych 
karabinów maszynowych Lewis wz. 15 kal. 7,7 mm.
mentem niszczyciela, czyli „Życiorysem okrętu" na ORP „Błyskawica" przewidy
wano pięć stanowisk dla ckm-ów Maxim wz. 08: pierwsze na dziobie okrętu, dwa 
kolejne na prawej i lewej burcie nadbudówki dziobowej pod pomostem bojowym, 
dwa ostatnie - na prawej i lewej burcie nadbudówki rufowej. Całość amunicji 
kalibru 7,92 mm przechowywano w komorze amunicyjnej nr 4. Uzupełnienie ar
senału karabinów maszynowych stanowiły dwa ręczne karabiny maszynowe ka
libru 7,92 mm Browning wz. 28. Była to broń produkowana w Polsce, w okresie 
międzywojennym, na podstawie licencji zakupionej w Fabrique Nationale w Bel
gii, konstrukcyjnie oparta na karabinie Browning M1918. Dla Wojska Polskiego 
rkm-y Browning produkowała warszawska Fabryka Karabinów. Ręczne karabiny 
maszynowe Browning wz. 28 umożliwiały załodze „Błyskawicy" strzelanie do ce
lów powietrznych na odległość zaledwie 1000 m. Amunicja stosowana do rkmów, 
była tą samą amunicją kalibru 7,92 mm, którą używano do ckm-ów Maxim wz. 
08. Jej całkowity zapas również przechowywano w komorze amunicyjnej nr 4.

W okresie przedwojennym broń osobistą załogi stanowiło ponadto 60 kara
binów kalibru 7,92 mm wz. 28 oraz 6 pistoletów kalibru 7,65 mm Parabellum wz. 
08. Karabiny rozmieszczone były w trzech miejscach przy kabinach oficerskich: 
36 sztuk w korytarzyku przy kabinach oficerów okrętowych, 15 sztuk w koryta
rzyku przy kabinach oficerów specjalistów i 9 w korytarzyku przy kabinach ofice
rów młodszych. Pistolety Parabellum przechowywane były w kabinie pierwszego 
oficera działu artylerii.
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Wybuch drugiej wojny światowej i rozpoczęcie działań bojowych na mo
rzach i oceanach spowodował, że trzy polskie niszczyciele, a wśród nich ORP 
„Błyskawica", włączyły się do nich obok okrętów Royal Navy. Wraz z rozwo
jem działań militarnych coraz wyraźniej było widać, że głównym przeciwnikiem 
okrętu, obok innego okrętu, stawał się szybki, posiadający coraz większy zasięg 
działania samolot. W związku z tym potrzeba doskonalenie obrony przed nim 
stała się więc koniecznością narastającą z każdym dniem wojny. W przypadku 
ORP „Błyskawica", na którym obrona przeciwlotnicza oparto była w zasadzie 
tylko na dwóch zdwojonych działkach małego kalibru i wspierających je wielkich 
oraz ciężkich karabinach maszynowych, już pierwsze miesiące wojny, a zwłasz
cza służba eskortowa, wykazały, że jest ona co najmniej niewystarczająca. W celu 
poprawy tej sytuacji Kierownictwo Marynarki Wojennej, w połowie roku 1940, 
kiedy to ORP „Błyskawica" poddany został w stoczniach w Cowes i w Southamp- 
ton drugiej w jego dziejach modernizacji, podjęło decyzję, aby w miejsce rufowej 
wyrzutni torped zainstalować pojedyncze działo przeciwlotnicze kalibru 3 cali, 
nie posiadające osłony lawety. Było to działo przeciwlotnicze 3'745 (76,2 mm) 
Mark I na podstawie Mark IV A1.

Jego prototyp, brytyjska armata 3-calowa Ordnance, QF, 20 cwt, weszła do 
służby już w roku 1914. Od tego czasu była nieustanie modyfikowana i zmieniana 
tak, że w 1939 roku w służbie było przynajmniej osiem różnych wersji tej armaty, 
różniących się od siebie zamkami, lufami czy rodzajem podwozia, pozwalających 
używać ją zarówno na lądzie, jak i na morzu. Oznakowywano je (12 pdr. 3"/45 
HA Mark I oraz Mark II, II i IV) jako działo przeciwlotnicze o lufie kalibru 3 cali 
i długości 45 kalibrów, strzelające amunicją 12-funtową. W 1939 roku w służbie 
brytyjskiej marynarki pozostawało jeszcze 877 dział Mark I-IV, w różnych jego 
wersjach, spośród 982 sztuk zakupionych w okresie międzywojennym. Wypo
sażano w nie wszystkie podstawowe klasy okrętów, od krążowników, poprzez 
niszczyciele, aż po okręty podwodne. Jako pierwszy w działa Mark I wyposa
żony został pancernik HMS „Iron Duke". Na ORP „Błyskawica", w 1940 roku, 
zamontowana została armata Mark I na podstawie Mark IVA. Podstawowe dane 
taktyczno-techniczne tej armaty przedstawiały się następująco: 
- masa działa: 1020 kg, 
- długość działa: 3630 mm, 
- długość lufy całkowita/gwintowana: 3375/2980 mm, 
- liczba gwintów: 20, 
- głębokość gwintu: 7,968 mm, 
- szybkostrzelność: 12-14 strz./min., * IV.
1 W dotychczas wydanej literaturze na temat historii ORP „Błyskawica" podawano 
błędnie, że było to działo uniwersalne kalibru 4" (102 mm) Vickers-Armstrong Mark
IV. Polskie i brytyjskie dokumenty w Archiwum Sikorskiego w Londynie potwierdzają, 
że w 1940 r. na polskim niszczycielu, tak jak na wielu brytyjskich, zostało zamontowane 
działo 3" (przyp. aut.).
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D /a ujęcia działa przeciwlotniczego 3”/45 (76,2 mm) Mark 1 na pod- 
stawie Mark IV A zainstalowane w miejsce usuniętej rufowej wyrzutni torpe
dowej. Widoczne pręty to ograniczniki sektorowe prowadzenia ognia by nie 
razić własnego okrętu.

- rodzaj amunicji: nabój scalony,
- zasięg pocisku 5,67/7,94 kg przy podniesieniu luf 45": 10900/11810 m,
- pułap maksymalny pocisku 5,67/7,94 kg: 11340/7680 m,
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- pułap skuteczny pocisku 5,67/7,94 kg: 7160/4790 m.
- długość odrzutu normalnego/maksymalnego: 280/330 mm, 
- prędkość początkowa pocisku 5,67/7,94 kg: 762/640 mps, 
- żywotność lufy: 1250 strzałów.

Jak się ostatecznie okazało w praktyce działo 3"/45 (76,2 mm) Mark I nie 
rozwiązywało zbyt dobrze problemów obrony przeciwlotniczej dlatego 21 lipca 
1941 r. podjęto decyzję o jego demontażu i przywróceniu ORP „Błyskawica" rufo
wej wyrzutni torped. Następnym natomiast krokiem, dotyczącym modernizacji 
uzbrojenia polskiego niszczyciela, była decyzja o wymianie dział głównych, prze
znaczonych do zwalczania celów nawodnych i brzegowych, na działa uniwersal
ne, mogące prowadzić ogień zarówno przy poziomym, jak i prawie pionowym 
ustawieniu luf. Drugą przyczyną tej decyzji była potrzeba unifikacji uzbrojenia, 
czyli dostosowania się do możliwości i posiadanego potencjału zaopatrzenia, któ
re w tamtym czasie dla potrzeb Polskiej Marynarki Wojennej realizowała oczywi
ście Royal Navy.

20 czerwca 1941 roku ORP „Błyskawica" został skierowany do macierzystej 
stoczni Samuela White'a w Cowes, celem wymiany dział 120 mm Boforsa na 4" 
(102 mm) na brytyjskie, uniwersalne armaty morskie typu Q.F. H.A. Mark XVI* 
na podstawach Mark XIX. Angielskie symbole, którymi opisywano działa Mark 
XVI - 4-inch L/45 Q.F. H.A. oznaczało, że jest to armata 4-calowa o lufie długości 
45 kalibrów, szybkostrzelna (Q.F. - Ouick Firing), z wysokim kątem podniesienia 
lufy (H.A. - High Angle). Z działa strzelano nabojami scalonymi z łuską metalo
wą. Na polskich okrętach działa Mark XVI*, oprócz „Błyskawicy", zamontowano 
również na niszczycielach: ORP „Ślązak", ORP „Krakowiak" i ORP „Kujawiak" 
oraz na krążownikach: ORP „Dragon" i ORP „Conrad".

Nowe działa zamontowane na ORP „Błyskawica" ładowane były odtylcowo, 
posiadały zamek klinowy pionowy otwierany w dół, a gwintowane lufy zaopa
trzono w specjalne płaszcze samowzmacniające. Wyprodukowano je w 1941 r., 
za wyjątkiem lewego zamka wieży nr 2 (postawionej na spardecku nadbudówki 
dziobowej), który został wyprodukowany w 1938 r. Osadzono je w wieżach typu 
Mark XIX, których osłony zostały wykonane z blach stalowych klasy „D" o gru
bości 3,2 mm. Dwie lufy z zamkami umieszczono w połączonej kołysce i dlatego 
zawsze poruszały się razem. Każdą z luf wyposażono jednak we własny opo- 
ropowrotnik hydrauliczny, który redukował siłę odrzutu i przywracał lufę, po 
oddanym strzale, do położenia pierwotnego. Pełna obsada jednej wieży składała 
się z 12 osób, z których 6 stanowiło obsługę bezpośrednią, a 6 pośrednią . Obsługę 
bezpośrednią stanowili:
- celowniczy kierunku (trainer) zajmujący miejsce po prawej stronie wieży przy 
korbie obrotu wieży,
- celowniczy kąta podniesienia luf (layer) zajmujący po lewej stronie wieży przy 
korbie podniesienia,
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OPIS CZĘŚCI DZIAŁA: 
trainer - celowniczy kierunku 
layer - celowniczy kąta podniesienia (x 2) 
Mk 11 fuze setting machinę - łoże nasta
wy zapalnika 
recuperator cylinder - cylinder powrot
ni ka, 
breech mechanism levar - dźwignia 
zam ka, 
ha ud operated firing gear - włącznik 
ręcznego odpalania, 
extended platform - wydłużenie podsta
wy, 
extended lower platform - dolne wydłu
żenie podstawy, 
elevating handles turn elev. gear - korba 
ręcznego mechanizmu podniesienia luf, 
training handles turn elev. gear - korba 
ręcznego mechanizmu obracania wieży, 
sights - celownik, 
platform - podstawa 
left gun - lewe działo,

right gun - prawe działo
junction box - skrzynka odgałęziacza 
elektrycznego,
carriage - laweta działa,

of deflection pivot - diametralna czopa 
odchylenia ( x2),
of mounting - diametralna wieży, 
barrage sight - celownik ognia zaporo
wego,
sight arm - ramię celownika
training reciver - wskaźnik kierunku, 
elevating reciver - wskaźnik kąta podnie
sienia
loading lamp - sygnalizator załadowania, 
balance ring - pierścień równoważnika, 
recuperator ram - tłok powrotnika, 
recuperator ram guard - osłona tłoka 
powrotnika,
compensating tank - zbiornik kompensu
jący oporopowrotnika,
interceptor - bezpiecznik ognia

- 2 nastawiaczy zapalników (prawego i lewego działa), zajmujących miejsca za 
plecami celowniczych,
- 2 zamkowych (prawego i lewego działa), otwierających i ryglujących zamek 
działa oraz obsługujących mechanizm odpalania (przy ręcznym systemie odpa
lania).
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ORP „Błyskawica” po przezbrojeniu w działa Mark XVI* kalibru 
102 mm. Zwraca uwagę brak działa 76,2 mm na śródokręciu - 
w to miejsce wróciła wyrzutnia torpedowa.

Personel pośredni stanowili:
- dowódca działa,
- 4 ładowniczych,
- obsługa podnośnika amunicji.

Działo Mark XVI* posiadało następujące parametry taktyczno-techniczne:
- maksymalny kąt podniesienia dodatni/ujemny: +80'7-10",
- odrzut maksymalny: 419,10 mm,
- siła odrzutu dział zdwojonych przy poziomym położeniu luf: 36 t.,
- siła odrzutu dział zdwojonych przy kącie podniesienia 80": 42 t.,
- siła odrzutu dział zdwojonych przy poziomym położeniu luf, przy ładunku zre- 
duk.: 30 t,
- żywotność lufy: około 600 strzałów (zalecana kontrola co 100 strzałów),
- długość lufy: 45 kalibrów: 4571,90 mm,
- długość lufy wraz z zamkiem: 4839,00 mm,
- podniesienie lufy przy jednym pełnym obrocie korby podniesienia: 3",
- obrót wieży przy jednym pełnym obrocie korby kierunku: 4",
- maksymalny kąt obrotu wieży: 340",
- liczba bruzd gwintu: 32 (pocisk wykonywał pełny obrót na długości 30 kalibrów),
- donośność dział: 18150 m,
- maksymalny pułap: 11890 m,
- szybkostrzelność: 8-9 strzałów/min. z jednej lufy (szybkostrzelność działa zdwo
jonego: 15-18 strzałów/min.).

Działa Mark XVI*, od 1941 r. do dnia dzisiejszego, stanowią główne uzbro
jenie ORP „Błyskawica". W 1951 roku wymieniono w nich jedynie 4-calowe lufy
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na lufy kal. 100 mm wz. 1934, pochodzące z dział typu P-2 produkcji radzieckiej. 
Związane to było przede wszystkim z potrzebą dostosowania artylerii okrętu do 
amunicji systemu metrycznego, którą używano powszechnie w armiach państw 
bloku socjalistycznego. To specyficzne połączenie brytyjskich podstaw dział oraz 
mechanizmów zamka i odpalania z radzieckimi lufami dało pozytywne efekty, 
gdyż nowe lufy były nieco dłuższe od oryginalnych, a stosowane do nich na
boje cięższe pociski i większy ładunek miotający. W ostatecznym rozrachunku 
maksymalny zasięg artylerii głównej niszczyciela wzrósł do 21400 m. Wzrosła też 
skuteczność niszczenia przez nią celów nawodnych, co wcześniej traktowano jako 
słabą stronę działa Mark XVI*. W chwili obecnej działa Mark XVI* na podstawach 
Mark XIX zachowały sprawność mechaniczną, ale nie można wykorzystywać ich 
jako uzbrojenia bojowego, a jedynie jako eksponaty muzealne.

Ostatniej wojennej modernizacji artylerii dokonano podczas remontu, który 
ORP „Błyskawica" przechodził od czerwca do listopada 1943 roku, w rodzimej 
stoczni w Cowes. W tym czasie przeprowadzono rozbudowę artylerii przeciwlot
niczej. W wyniku tego niszczyciel otrzymał dodatkowo 4 pojedyncze działa ka
libru 20 mm typu Oerlikon Mk I na podstawie typu Mk III. Dwa z nich zostały 
ustawione na pomostach nadbudówki dziobowej na wysokości pokładu nawi
gacyjnego (czyli pokładu, na którym znajdowała się kabina nawigacyjna), a dwa 
kolejne na nadbudówce rufowej.

20 mm Oerlikony przystosowane były do strzelania zarówno na małych, jak 
i dużych kątach podniesienia, na odległość skuteczną od 1000 do 1200 yardów (tj. 
ok. 915-1100 metrów). Bezodrzutowa lufa działka chłodzona była powietrzem. Jej 
zużycie następowało po około 30.000 strzałów, o ile nie wystrzelono z niej ośmiu 
magazynków jeden po drugim. Po około 15.000 strzałów powiększał się płomień 
wylotowy, ale nie miało to wpływu, ani na rozrzut, ani na celność działka. Obsłu
ga Oerlikonu składała się z dwóch ludzi: strzelca-celowniczego i ładowniczego, 
który oprócz ładowania miał za zadanie pomóc strzelcowi przygotować działko 
do boju.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne działka Oerlikon 20 mm przedsta
wiały się następująco:
- długość działa: 2210 mm,
- długość lufy: 1400 mm (70 kalibrów),
- długość części gwintowanej lufy: 1246 mm,
- liczba gwintów/głębokość gwintu: 9/0,38 mm,
- kąt podniesienia dodatni: + 75",
- kąt podniesienia ujemny: -10",
- poziomy kąt ostrzału: 360",
- szybkostrzelność teoretyczna/praktyczna: 465/250-320 strz./min.,
- masa lufy z zamkiem/bez zamka: 68,04/20,865 kg,
- masa działa: 520-762 kg (w zależności od rodzaju podstawy),
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ORP „Błyskawica" 
w wyniku kolejnej 
modernizacji uzbro
jenia przeciwlot
niczego otrzymał 
dodatkowo cztery 
pojedyncze dział
ka Oerlikon Mk I 
kalibru 20 mm na 
podstawie typu 
Mk 111. Dwa z nich 
zostały ustawio
ne na pomostach 
nadbudówki dzio
bowej na wysoko
ści pokładu nawi
gacyjnego (czyli 
pokładu, na którym 
znajdowała się 
kabina nawigacyj
na), a dwa kolejne 
na nadbudówce 
rufowej.

- masa osłony: 102 kg,
- donośność ( przy kącie podniesienia lufy 45°) pozioma/pionowa: 4389/3048 m.

Podczas drugiej wojny światowej, obok ORP „Błyskawica", Oerlikony posia
dały jeszcze krążowniki „Dragon" i „Conrad" oraz niszczyciele: „Burza", „Gar- 
land", „Orkan", „Krakowiak", „Kujawiak" i „Ślązak".

Zainstalowanie Oerlikonów na „Błyskawicy" wymusiło likwidację stanowisk 
najcięższych karabinów maszynowych w celu zwiększenia pola ostrzału dział ka
libru 20 mm. W tej sytuacji Hotchkissy zostały zastąpione przez znacznie mniej
sze, lecz również zdwojone, lekkie, ręczne karabiny maszynowe kalibru Tfl mm 
Lewis wz. 15. Karabin ten był bardzo ciekawą, a nawet wyjątkową bronią w hi
storii rozwoju strzeleckiej broni automatycznej. Jako pierwszy w świecie rkm ten 
zamontowany został na samolocie i w wyniku tego dokonano nim pierwszego 
zestrzelenia innego samolotu oraz sterowca. Natomiast Royal Navy jako pierwsza 
wprowadziła go na pokłady okrętów, stosując jako broń przeciwlotniczą.
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Lufa 7,7 mm Lewisa wz. 15 otoczona była aluminiową, żeberkową osłoną za
projektowaną w taki sposób, aby w momencie wystrzału uchodzące gazy procho
we wciągały zimne powietrze do wnętrza osłony, chłodząc tym samym lufę i me
chanizmy wewnętrzne. Posiadał ryglowanie symetryczne za pomocą obrotowego 
trzonu zamkowego. Broń charakteryzowała się złożonością konstrukcji, wydajno
ścią ogniową, niezawodnością działania i małą podatnością na zanieczyszczenia. 
Teoretyczna szybkostrzelność wynosiła do 550 strzałów na minutę. Do strzelania 
używano wtedy standardowej amunicji brytyjskiej 0,303 cala (7,7 x 56 mm R). 
Karabin posiadał ustawialną sprężynę odrzutu, przez co można było regulować 
szybkostrzelność w zakresie od 500 do 600 strzałów na minutę.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne ręcznego karabinu maszynowego 
7,7 mm Lewis wz. 15 przedstawiały się następująco:
- pojemność magazynka: 47 naboi, 
- długość całkowita rkm-u: 1250 mm, 
- długość lufy: 665 mm, 
- masa całkowita: 12,25 kg, 
- masa bez amunicji: 11,3 kg, 
- szybkostrzelność teoretyczna/praktyczna: 550/300 strz./min., 
- prędkość początkowa: 760 m/s 
- zasięg: 600 m,
- masa naboju: od 24 do 26,8 g, 
- masa pocisku: 11,3 g.

Pomost bojowy ORP „Błyskawica" był zasadniczym miejscem, na którym 
ustawiano zdwojone ręczne karabiny maszynowe Lewis wz. 15. Na zdjęciach ar
chiwalnych niszczyciela można dojrzeć również Lewisy na pokładzie głównym, 
ustawiane prawdopodobnie na polskich trójnogach od Maxim-ów.

Powrót do kraju ORP „Błyskawica" w 1947 r. i włączenie go do budowanej, w 
zasadzie od podstaw, Marynarki Wojennej spowodował, że trzeba było go dosto
sować do nowego zaopatrzenia, zwłaszcza w zakresie użytkowanej amunicji. Tak 
więc, podobnie jak w przypadku dział kalibru głównego, trzeba było dokonać 
zmian również w obrębie artylerii przeciwlotniczej. W tym jednak przypadku, 
40 mm Boforsy i 20 mm Oerlikony zostały zastąpione przez działa przeciwlotni
cze kalibru 37 mm, typu W-ll-M (zdwojone) oraz typu 70-K (pojedyncze). Zosta
ły one zamontowane na ORP „Błyskawica" w 1951 roku. Dwa pojedyncze działka 
typu 70-K zainstalowano na pomostach nadbudówki dziobowej, na wysokości 
kabiny nawigacyjnej. Działka zdwojone, typu W-ll-M, zostały posadowione 
w miejsce 40 mm Boforsów (jedno na nadbudówce dziobowej tuż za kominem, 
a drugie na nadbudówce na śródokręciu). Dwa kolejne zainstalowano na sparde- 
ku nadbudówki rufowej, bezpośrednio nad kambuzem (na prawej i lewej burcie).

Działo przeciwlotnicze 37 mm zostało opracowane w Związku Radzieckim 
i było wzorowane na szwedzkim projekcie 25 mm armaty firmy Bofors, której 
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pewną ilość egzemplarzy zakupiono w 1930 roku. Podjęto również ich produkcję 
w ZSRR na podstawie szwedzkiej licencji. Zastosowanie amunicji 37 mm, zamiast 
40 mm pocisków preferowanych przez Boforsa, pozwoliło Rosjanom zwiększyć 
szybkostrzelność nowoopracowanej broni. Amunicja została oparta na amerykań
skiej 37 mm amunicji Colt-Browning. Natomiast przyrządy celownicze opracowa
ne zostały całkowicie w ZSRR. W latach 1942-44 wyprodukowano ogółem 14964 
sztuk armat tego typu. Wersja lądowa działa 37 mm typu 61K stała się podstawą 
do opracowania morskich wersji dział 37 mm: typu 70K. Armata ta była bronią 
automatyczną, działającą na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Szybkowymienna 
lufa chłodzona była powietrzem lub wodą i zakończona stożkowym tłumikiem 
płomienia. Wersja zdwojona dział określana jako typ W-ll-M, obydwie lufy mia
ła osadzone na wspólnej lawecie, w odległości 214 mm od siebie. Każda z nich 
otoczona była cylindrycznym zbiornikiem płynu chłodzącego, do którego dopro
wadzono wodę morską. Sprężynowy powrotnik zamocowany był na zbiorniku 
chłodniczym, a hydrauliczny opornik bezpośrednio pod lufą. Posiadał on spe
cjalną regulację pojemności, która wpływała na zmianę prędkości odrzutu, a tym 
samym szybkostrzelność! działa. Mechanizm obracania kierunkowego działka 
obsługiwany był przez prawego celowniczego, a mechanizm kąta podniesienia 
przez lewego. Każdy z tych mechanizmów posiadał dwie prędkości działania.

Zdwojone i pojedyncze armaty 37 mm, na podstawach morskich, przezna
czone były do zwalczania celów powietrznych i nawodnych na dystansach 3000 
- 4000 m. Strzelały one amunicją scaloną z metalową łuską o wadze 0,732 kg oraz 
0,758 kg i prędkości początkowej 880 m/s. Podstawowe parametry dział były 
następujące:
- długość lufy z tłumikiem ognia: 2579 mm (69,7 kalibrów),
- długość lufy bez tłumika: 2510 mm,
- ciężar lufy z powrotnikiem: 67 kg,
- żywotność lufy: 2000 strzałów,
- kąt podniesienia ujemny/dodatni: -15°/ + 80”,
- prędkość naprowadzania pionowego luf pierwsza/druga: 6,6/12,64%,
- kąt poziomy: 360",
- prędkość naprowadzania kąta poziomego pierwsza/druga: 8,7/16,7"/s,
- długość odrzutu normalna/maksymalna: 175/185 mm,
- ciężar części ruchomych działa: 2 x 167 kg,
- ciężar części stabilizowanej działa: 920 kg,
- ciężar osłony (tarczy ): 500 kg,
- całkowity ciężar działa bez mechanizmu stabilizacji i zamocowania: 2260 kg,
- całkowity ciężar wieży: 3400 kg,
- szybkostrzelność z jednej lufy teoretyczna/praktyczna: 160-180/60-80 strz./min., 
- zasięg maksymalny/skuteczny: 8400/4000 m,
- pułap maksymalny/skuteczny: 6300/3000 m.
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Artyleria 37 mm, pozostająca aktualnie na uzbrojeniu ORP „Błyskawica", 
posiada obecnie jedynie wartość muzealną, chociaż załoga dba, aby zachować 
mechanizmy dział w jak najlepszej sprawności. Wartość użytkową posiadają jed
nak dwie armaty salutacyjne typu 2A28, zamontowane na niszczycielu w 2010 
roku. Są to typowe działa gładkolufowe, stosowane do lądowych pojazdów bo
jowych, o kalibrze 73 mm. Zamontowano je na morskich podstawach wykona
nych w kształcie stożka i posadowionych na nadbudówce dziobowej, pomiędzy 
kominem, a włazem do centrali broni podwodnej. Podstawowe dane taktyczne 
-techniczne dział salutacyjnych przedstawiają się następująco:
- masa armaty: 115 kg,
- dodatni/ujemny kąt podniesienia: 307- 5",
- wymiary armaty - długość/szerokość/wysokość: 2195/218/322 mm, 
- siła odrzutu: 13 t.

Działa salutacyjne używane są do wykonywania salutów zgodnie z przepisa
mi Regulaminu Służby na Okrętach oraz do szkolenia załogi.

W czasie budowy ORP „Błyskawica", jak każdy niszczyciel wyposażony 
został także w broń podwodną, która służyła do zwalczania obiektów zanurzo
nych całkowicie lub częściowo w wodzie. W skład broni podwodnej wchodziły: 
wyrzutnie torpedowe, miotacze bomb głębinowych, zrzutnie bomb głębinowych 
oraz miny morskie.

W 1937 roku ORP „Błyskawica" otrzymał na uzbrojenie dwie potrójne wy
rzutnie torped kal. 550 mm, z sześcioma reduktorami do torped kał. 533,2 mm 
oraz 4 do torped kal. 450 mm. Reduktory zostały zaprojektowane przez polskich 
inżynierów z Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni, a wykonane 
przez angielską firmę Peter Brotherhood. Każda z wyrzutni miała masę 9110 kg 
i miała długość 9030 mm. Ich obracanie w płaszczyźnie poziomej (360 j i odpa
lanie torped było możliwe tak z wyrzutni, jak i z pomostu bojowego. Ze wzglę
du na długość rur wyrzutni posiadały one składaną część czołową, pozwalającą 
na ustawienie, bądź pełny obrót wyrzutni między nadbudówką na śródokręciu, 
a nadbudówką rufową. Torpedy wystrzeliwane były z wyrzutni z pomocą sprę
żonego powietrza lub awaryjnie ładunkiem prochu czarnego.

Komplet 54 torped typu AB 1937, kalibru 533,4 mm, zakupionych dla „Bły
skawicy", pochodził z brytyjskiej wytwórni The Whitehead Torpedo Corp. Ltd. 
w Weymouth. Każda z nich miała długość 7,2 metra i przenosiła 240 kg ładun
ku wybuchowego na odległość 8 kilometrów i z maksymalną prędkością 47 wę
złów na odległość 3 kilometrów. Wykonując wraz z „Gromem" i „Burzą" sygnał 
„Peking" w końcu sierpnia 1939 r., na mocy którego polskie okręty znalazły się 
w Wielkiej Brytanii, ORP „Błyskawica" miał na pokładzie tylko sześć torped za
ładowanych w wyrzutniach. Wszystkie zapasowe, nabyte z przeznaczeniem dla 
niszczyciela, pozostały w magazynach na lądzie. Rachuby, że brytyjskie standar
dowe torpedy będą mogły być wykorzystywane przez polskie okręty okazały
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Powyżej: ORP „Grom” i ORP „Błyskawica”, zacumowane burta 
w burtę, podczas wizytacji Naczelnego Wodza i Premiera, gen. 
Władysława Sikorskiego. Dobrze widoczne są wyrzutnie tor
pedowe z podniesionymi końcówkami tzw. łyżek oraz działka 
Boforsa kał. 40 mm. Z przodu ich podstawy widoczne są dwa 
pokrętła stanowiska do kompensowania przechyłów okrętu 
podczas strzelania.

się płonne. Torpedy wyprodukowane przez Brytyjczyków na nasze zamówienie 
miały jedynie kaliber brytyjski, natomiast konfiguracja ich mechanizmów była, na 
życzenie strony polskiej - francuska.

W 1940 roku, zwiększając uzbrojenie przeciwlotnicze ORP „Błyskawica", 
w miejsce rufowej wyrzutni torped czasowo zainstalowano platformę z pojedyn
czym działem kał. 3" (76 mm), co zostało opisane powyżej. W 1941 roku przy
wrócono jednak stan pierwotny i wyrzutnia kalibru 550 mm ponownie została 
umieszczona pomiędzy nadbudówkami na śródokręciu i rufie. Zasadnicza zmia
na miała miejsce podczas ostatniej wojennej modernizacji okrętu, którą przepro
wadzono w 1945 roku, w celu poprawienia jego stateczności poprzez usunięcie 
nadmiernych ciężarów. Zdemontowano wtedy dziobową wyrzutnię torpedową, 
a w miejsce rufowej zamontowano nową czterorurową, kalibru 21" (533,4 mm) 
o długości 8730 mm i możliwości rozsunięcia każdej z rur o 7 . Ponieważ salwa 
torped została zmniejszona o jedną trzecią zdecydowano o przystosowaniu jednej
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z rur wyrzutni do miotania tzw. „ślepej torpedy" - specjalnej bomby głębinowej 
o wadze 1650 kg. W torpedzie tej, zamiast mechanizmów, napędu i zbiornika ze 
sprężonym powietrzem, znajdował się zwiększony ładunek wybuchowy o wadze 
1000 kg, co miało znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo zniszczenia okrę
tu podwodnego, niż w przypadku zastosowania standardowych bomb głębino
wą cl , których ładunek miał masę około 200 kg.

W ramach powojennej unifikacją uzbrojenia ORP „Błyskawica" w 1951 roku, 
czterorurowa wyrzutnia torpedowa została zastąpiona przez trzyrurową wy- 
rz iię torped kalibru 533,2 mm produkcji radzieckiej. Nowy aparat torpedowy 
ty u 1N-2 miał długość 9230 mm i przeznaczony był do torped wz. 53/38 oraz 
W2 ■ 53/39. Pierwsza z torped przenosiła ładunek o masie 300 kg na odległość 4000 
m arzy prędkości ok. 45 węzłów lub na odległość 10000 m z prędkością 30 wę
złów Ładunek torpedy 53/39 miał masę 317 kg i był przenoszony przez torpedę 
na odległość 4000 m z prędkością 51 węzłów, a na odległość 10000 m z prędkością 
34 węzłów.

Drugi element broni podwodnej na ORP „Błyskawica" stanowiły miotacze 
bomb głębinowych. Podczas swojej służby w latach drugiej wojny światowej 
oraz bezpośrednio po niej, niszczyciel był wyposażony w 4 trzonowe miotacze 
bomb głębinowych, produkcji angielskiej, typu „Thornycroft", a w latach 1951—

Stanowisko operatora wyrzutni torpedowych kalibru 550 mm 
na ORP „Błyskawica”. W tle widoczny jest dalmierz systemu 
kierowania strzelaniem dział artylerii głównej, a po lewej zdwojo
ny nkm Hotchkiss kal. 13,2 mm.
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Burtowe miotacze bomb głębinowych „Thornycroft” Mk 11. Ma zdję
ciu u góry miotacz bez bomby na tzw. łyżce trzonu, który był wyrzuca
ny razem z bombą; bomby widoczne są na składowisku za miotaczem, 
na dolnym zdjęciu zaś miotacz załadowany bombą.
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1985 w 4 miotacze produkcji radzieckiej typu BMB-2. W celu zaprezentowania 
uzbrojenia wojennego osobom zwiedzającym okręt, w latach osiemdziesiątych 
dwudziestego wieku, na prawej burcie niszczyciela ponownie zainstalowano 
dwa miotacze typu „Thornycroft". Pochodziły one jednak ze zdemontowanego 
uzbrojenia ORP „Burza", który już po wojnie otrzymał nieco nowszą konstrukcję, 
a mianowicie miotacze wyposażone w oporopowrotniki, pozwalające zachować 
„łyżkę", na której spoczywała bomba przed wystrzałem.

Pierwsze miotacze „Thorncrofta" zostały zainstalowane na ORP „Błyskawi
ca" w latach 1939-1940. Mogły one miotać bomby głębinowe na odległość 45 m. 
Miotacze typu BMB-2 wprowadzono na uzbrojenie okrętu w 1951 roku. Była to 
konstrukcja zdecydowanie nowocześniejsza od miotaczy „Thorncrofta", gdyż 
dzięki redukcji gazów pochodzących z ładunku miotającego prochu czarnego, 
mogła wyrzucać bomby głębinowe na trzy różne odległości tj. 40, 80 i 120 me
trów. Miotacze te dodatkowo mogły być naprowadzane na cel w płaszczyźnie 
poziomej.

Do zwalczania okrętów podwodnych na rufach okrętów nawodnych monto
wane były tzw. zrzutnie bomb głębinowych. W 1937 roku „Błyskawica" wypo
sażona została w dwie zrzutnie, które znajdowały się w pomieszczeniu maszy
ny sterowej. Umieszczano na nich jednorazowo łącznie 20 bomb głębinowych. 
Wyloty zrzutni, z racji tego, że znajdowały się w rufowym poszyciu kadłuba, 
zamykane były specjalnymi klapami, które podnoszono tuż przed atakiem na 
okręt podwodny. Zapasowe bomby do zrzutni znajdowały się w komorze bomb 
głębinowych, która zlokalizowana była w dennej części okrętu pod rufowymi 
pomieszczeniami mieszkalnymi dla załogi. W 1940 roku zwiększono potencjał 
broni podwodnej niszczyciela, ustawiając na rufie, na pokładzie głównym, dwie 
zrzutnie dodatkowe. W trzy lata potem, ze względu na zbyt częste zacięcia klap 
zamykających tunele ze zrzutniami podpokładowymi, zdemontowano je, pozo
stawiając jedynie zrzutnie na pokładzie głównym.

W pierwszych latach swojej służby „Błyskawica" została przystosowana 
również do stawiania min morskich. Na rufie po obu burtach zaprojektowano 
tory minowe, na których można było ustawić do 60 min. W okresie międzywo
jennym w Polskiej Marynarce Wojennej stosowane były trzy rodzaje min, z tym 
że na „Błyskawicy" przewidywano użycie jedynie min wz. 08 i 08M. Konstrukcja 
tej ostatniej wywodziła się z rosyjskiej miny wz. 08, używanej w pierwszej wojnie 
światowej. Przeznaczona była do niszczenia okrętów nawodnych, jak i podwod
nych o średniej i małej wyporności.

Natomiast na okręcie-muzeum ORP „Błyskawica" wyeksponowano minę 
wz. 08/39, stanowiącą sowiecką modyfikację miny. wz. 08. Była ona podstawową 
miną używaną przez Marynarkę Wojenną PRL.

Mina kontaktowa wz. 08/39 składała się z:
- kadłuba miny z ładunkiem materiału wybuchowego oraz amortyzatora,
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Rufowa zrzutnia grawitacyjna bomb głębinowych na ORP „Bły
skawica”. Zrzutnię tego typu okręt otrzymał w Wielkiej Brytanii 
po wybuchu wojny; uzupełniającą zrzutnię mieszczące się pod 
pokładem, a zrzucanie bomb odbywało się mechanicznie - wy
padały one przez zamykane pokrywami otwory w rufie okrętu. 
Zastosowanie zrzutni na pokładzie uniemożliwiło użycie torów 
minowych. Później zdemontowano również zrzutnię w kadłubie 
- wózka kotwicznego z mechanizmem ustawiania na żądaną głębokość oraz min- 
liną,
- przyrządu zabezpieczającego umieszczonego w kadłubie miny,
- pięciu ołowiowych czopów galwaniczno-uderzeniowych z ochraniaczami że
liwnymi,
- przyrządu zapalającego,
- zabezpieczającego zwalniacza cukrowego.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne miny 08/39 przedstawiały się nastę
pująco:
- długość miny z wózkiem kotwicznym: 1290 mm,
- szerokość miny z wózkiem kotwicznym : 905 mm,
- wysokość miny z wózkiem kotwicznym : 1040 mm,
- masa całkowita miny w stanie bojowym: 592 kg,
- masa kadłuba miny w stanie bojowym z amortyzatorem: 274 kg,
- masa kotwicy z mechanizmami i minliną: 318 kg,
- masa ładunku wybuchowego: 110 kg trotylu,
- długość minliny: 110 m,
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- najmniejsza dopuszczalna głębokość stawiania: 15 m, 
- najmniejszy odstęp między postawionymi minami: 35 m.

Wybuch takiej miny następował w momencie złamania jednego z pięciu czo
pów, w których znajdowały się ampułki z elektrolitem. Elektrolit, wylewając się, 
tworzył wraz z dwoma elektrodami ogniwo elektryczne, co powodowało rozża
rzenie się zapalnika i detonację materiału wybuchowego. Ponieważ transport lub 
załadunek na nosiciela miny kontaktowej groził również nieoczekiwanym uszko
dzeniem czopa i eksplozją, w 1939 roku wynalezione zostało oryginalne zabez
pieczenie miny, zapobiegające jej detonacji na pokładzie okrętu. Zabezpieczenie 
to stanowił żeliwne kaptury ze sprężynami, które ochraniały czopy zapalające 
przed przypadkowym wygięciem (inicjacją zapłonu). Były one spięte stalową lin
ką, którą z kolei zamykał specjalny zwalniacz cukrowy. Rolę klucza w zwalniaczu 
spełniała kostka cukru. W momencie umieszczenia miny w wodzie morskiej, po 
około 15 minutach, następowało rozpuszczenie cukru i rozpięcie linki zabezpie
czającej. Sprężyny odrzucały żeliwne kaptury, a mina była gotowa do detonacji 
w momencie uderzenia w nią kadłuba jednostki pływającej.

Tory minowe i uzbrojenie minowe na ORP „Błyskawica" nigdy nie zostały 
wykorzystane w celach bojowych, gdyż takie użycie planowano jedynie w wa
runkach bezpośredniej obrony polskiego wybrzeża. Ponieważ tuż przed wybu
chem wojny niszczyciel został skierowany do Wielkiej Brytanii, Kierownictwo 
MW nie zamierzało delegować go do stawiania zagród minowych. W tej sytuacji, 
wkrótce potem, tory minowe zostały usunięte z pokładu okrętu, ale do dziś po
zostały po nich ślady, gdyż tory były jednym z elementów niszczyciela, wykona
nych w technologii spawanej.

Systemy kierowania artylerią na ORP „Błyskawica".
Podpisując umowę ze stocznią Samuela White'a na budowę dwóch kontrtorpe- 
dowców Kierownictwo Marynarki Wojennej zapewniło sobie udział w tym pro
jekcie polskiego przemysłu. Był to niewątpliwie jeden z najlepszych programów 
offsetowych, jaki odnotowała historia naszych Sił Zbrojnych.

Jednym z elementów dostarczonych przez polski przemysł na budowane 
w Cowes ORP „Grom" i ORP „Błyskawica" były zespoły przyrządów do kiero
wania ogniem artylerii i broni podwodnej. Wyprodukowały je Polskie Zakłady 
Optyczne Spółka Akcyjna w Warszawie. W tym celu 20 marca 1935 roku podpi
sana została umowa nr 847/34 pomiędzy działającym w imieniu Skarbu Państwa 
i Kierownictwa Marynarki Wojennej, szefem Biura Zaopatrzenia komandorem 
inżynierem Stanisławem Rymszewiczem, a reprezentującymi Polskie Zakłady 
Optyczne dyrektorem zarządzającym inżynierem Leonem Małeckim oraz dyrek
torem technicznym, inżynierem Aleksandrem Dłuskim.

Zawarta w Warszawie umowa przewidywała, że Polskie Zakłady Optyczne 
wyprodukują lub zakupią, we skazanych przez Kierownictwo Marynarki Wojen-
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nej, firmach zagranicznych wszystkie elementy kierowania ogniem artyleryjskim 
oraz wyrzutniami torpedowymi. Jednocześnie umowa zobowiązywała dostaw
cę do wykonania wszystkich zamówionych urządzeń w fabryce dostawcy, za 
wyjątkiem konżugatorów i dalmierzy, które Zakłady Optyczne miały zamówić 
i zakupić we Francji. Odbiór techniczny całości oraz poprawności działania syste
mów miały nastąpić w Gdyni, w ciągu 90 dni od chwili, gdy Marynarka Wojenna 
umożliwi rozpoczęcie prac instalacyjnych.

W efekcie tego ORP „Błyskawica" otrzymał zespół przyrządów do kierowa
nia ogniem artylerii głównej i przeciwlotniczej, którego zasadniczymi elementami 
były konżugator LPR typu D-l francuskiej firmy La Precision Moderne oraz dwa 
4-metrowe dalmierze morskie, również francuskie, wyprodukowane przez zakła
dy Optique & Precision de Levallois. Elementy optyczne obyd wu dalmierzy miały 
20-krotne powiększenie i pozwalały na pomiar odległości w zasięgu minimalnym 
1500 metrów i zasięgu maksymalnym 30.000 metrów. Dalmierz na nadbudówce 
dziobowej zainstalowano na wysokości 14 metrów i 15 centymetrów, a dalmierz 
rufowy na wysokości 8 metrów i 25 centymetrów ponad linią wodną. Obydwa 
dalmierze były dalmierzami stereoskopowymi, czyli dwuobiektywowymi.

Głównym elementem celowniczym całego systemu był dalmierz na pomoście 
bojowym, na którym zainstalowano dalocelownik kierunkowy, będący lunetą ce-

Czterometrowy dalmierz stereoskopowy francuskiej firmy 
Optkjue & Precision de Levallois, jeden z dwóch zamontowanych 
na ORP „Błyskawica”,. To jego wskazania przekazywane były do 
konżugatorów systemu kierowania ogniem artyleryjskim.
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lowniczą dalmierza. Dalocelownik umożliwiał pomiar kąta kursowego, czyli kąta 
zav artego pomiędzy kursem okrętu a linią łączącą obserwatora i namierzany cel. 
K kursowy i odległość do celu podawane były do centrali artyleryjskiej za po
ru :ą przekaźników „synchro", zasilanych prądem stałym 120 V, gdzie ręcznie 
v. owadzano je do konżugatora. Jednocześnie drugi wynik pomiaru odległości 
do celu przekazywany był do centrali z dalmierza rufowego.

Zastosowanie centralnego dalocelownika, eliminującego odrębne namierza
nie celu przez obsługi poszczególnych wież, dawało kilka korzyści. Po pierwsze: 
bez 'średni kontakt jednego celowniczego z oficerem kierującym ogniem, był 
zn< znie szybszy i skuteczniejszy niż wskazywanie celu kilku celowniczym. Po 
dr: gie: umieszczenie dalocelownika wysoko ponad pokładem okrętu zwiększało 
pole obserwacji celu (w stosunku do miejsca zainstalowania wież artyleryjskich) 
oraz zmniejszało lub całkowicie likwidowało ograniczenie widoczności poprzez 
odł yzgi fal czy dymy artyleryjskie. Po trzecie: ewentualne błędy popełniane 
przez poszczególnych celowniczych nie sumowały się.

W celu wyliczenia nastaw ostrzału do konżugatora, jako centralnego prze
licz lika, wprowadzano następujące dane: kurs i prędkość własną okrętu, kąt bie
gu kąt zawarty pomiędzy kursem jednostki namierzanej, a namiarem na nią) 
i pr Jkość celu, kierunek i siłę wiatru, kąt kursowy i odległości podawane z dal
ii zy, skoki celownika, temperaturę powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne, 

J* len z obiektywów dalmierza stereoskopowego firmy Optiąue 
S recision de Levallois na ORP „Błyskawica”. Poniżej widoczny jest
reflektor do sygnalizacji świetlnej, tzw. aldis.
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a także wartość prędkości początkowej pocisku. Po przeliczeniu tych wartości na 
konżugatorze odczytać można było:
- krąg dziobowy i rufowy, czyli kierunki w stopniach w jakich powinny strzelać 
wieże dziobowe i rufowe,
- celownik, czyli kąt podniesienia luf,
- odchylenie, czyli poprawka nastawy kierunku strzelania dział, wynikająca z róż
nego miejsca ich posadowienia na okręcie w stosunku do miejsca zainstalowania 
dalocelownika oraz odległości celu od okrętu strzelającego.

Konżugator typu D-l wyliczał dwie poprawki odchylenia (jedną średnią dla 
obydwu wież dziobowych i drugą średnią dla obydwu wież rufowych), które do
dawano lub odejmowano od zasadniczego kierunku strzelania określanego przez 
dalocelownik. Odchylenie największą wartość przyjmowało dla kąta kursowego 
wynoszącego 090" i przyjmowało wartość zero dla kątów kursowych równych 
000“ i 180°. Wartości nastaw dla dział wyliczonych przez konżugator przekazy
wane były do wież artyleryjskich bezpośrednio za pomocą przekaźników „syn- 
chro" lub metodą pośrednią (awaryjnie) czyli z wykorzystaniem tub głosowych, 
lub telefonii okrętowej. Wymianę informacji (łączność) pomiędzy centralą artyle
ryjską, a wieżami artyleryjskimi uzupełniała sieć dzwonków elektrycznych oraz 
sygnalizacja świetlna. Podstawowa sieć sygnalizacji dźwiękowej składała się z 10 
dzwonków wywołujących do rur głosowych.

W związku z podjęciem w 1941 roku decyzji o wymianie na ORP „Błyska
wica" dział artylerii głównej 120 mm typu 34/36 Bofors, na morskie działa uni
wersalne 4" (102 mm) typu Q.F. H.A. Mark XVI, zaistniała również konieczność 
modernizacji przyrządów kierowania ogniem artyleryjskim. Skutkiem tego okręt 
otrzymał nowy zestaw oprzyrządowania centrali artyleryjskiej oraz przebudo
wano całkowicie instalacje łączące centralę z wieżami artyleryjskimi oraz dalmie
rzem.

Nowy zestaw przyrządów kierowania ogniem składał się z następujących 
przyrządów:
- dalmierza z dalocelownikiem, zainstalowanego w miejsce dalmierza dziobowe
go (dalmierz rufowy zastąpiono radarem artyleryjskim),
- konżugatora przeciwlotniczego,
- konżugatora morskiego, 
- żyrokorektora przechyłów, 
- radaru artyleryjskiego, 
- automatu zaporowego.

W porównaniu ze starym systemem kierowania ogniem, nowy przede 
wszystkim dodatkowo zapewniał zdalne i jednoczesne odpalanie dział głów
nych, odrębne wyliczanie poprawek poziomych i pionowych przy strzelaniu do 
celów powietrznych oraz uniezależnienie celowania dalocelownikiem od kołysa
nia morskiego.
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Nowy dalocelownik posiadał celowanie rozdzielne tzn. posiadał odrębny 
system wypracowywania i przekazywania do dział kąta kierunku strzelania oraz 
system wypracowywania i przekazywania kąta podniesienia luf. Ruch pokrętła 
mechanizmu kierunkowego na dalocelowniku obracał za pośrednictwem trans
misji mechanicznej nadajnik w konżugatorze morskim, który z kolei, za pomocą 
linii elektrycznych, przekazywał wielkość wybieranego kąta kursowego do od
biorników na poszczególnych wieżach artyleryjskich. Jednocześnie tą samą dro
gą przekazywano do odbiorników na wieżach wartość odchylenia obliczonego 
przez konżugator tak, że ostatecznie na tarczy odbiornika czerwona wskazówka 
pokazywała łączną wartość sumy kąta kursowego i odchylenia. Druga wskazów
ka odbiornika (biała), połączona bezpośrednio z mechanizmem kierunku działa, 
pokazywała celowniczemu krąg (kierunek) w jakim ustawione są aktualnie lufy. 
Zgrywając ręcznie, poprzez mechanizm obrotu wieży w płaszczyźnie poziomej 
(mechanizm obrotu kierunkowego) położenie wskazówki czerwonej i białej, ce
lowniczy kierunku naprowadzał działo na właściwy kąt otwarcia ognia na kręgu 
rufowym lub dziobowym.

Nowe wyposażenie elektroniczne obejmowało m.in. radar artyle
ryjski typu 285 sprzężony z dalocelownikiem Mk V. Na zdjęciu 
widoczny jest ten radar, uszkodzony podczas ataku Luftwaffe 
na Cowes w dniu 28 kwietnia 1942 roku, [ze zbiorów IPMS]
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Ruch pokrętła mechanizmu podniesieniowego w identyczny sposób przeka
zywał do odbiorników dział kąt podniesienia (elewację) dalocelownika, czyli kąt 
pomiędzy płaszczyzną pokładu okrętu a osią optyczną dalocelownika. Obliczona 
przez konżugator poprawka kąta podniesienia, uwzględniająca różnicę wyso
kości rozmieszczenia dział i dalocelownika oraz wysokość celu, dodawana była 
za pomocą dyferencjału do nastawionego na dalocelowniku kąta podniesienia 
i ostatecznie na tarczy odbiornika w wieży artyleryjskiej, czerwona wskazówka 
pokazywała sumaryczna wartość obydwu kątów. Biała wskazówka, połączona 
z mechanizmem podniesieniowym luf, wskazywała ich aktualne podniesienie. 
Celowniczy podniesienia zgrywał obydwie wskazówki poprzez obracanie korba
mi mechanizmu podniesienia luf i w ten sposób naprowadzał sprzężone lufy na 
właściwy kąt podniesienia.

W praktyce, przy strzelaniu do celów nawodnych lub brzegowych, zwłasz
cza odległych od okrętu o kilka kilometrów, nie wymagało uwzględniano po
prawki na paralaksę pionową, gdyż jej wartość zazwyczaj była znikoma. Bardziej 
istotne było zniwelowanie różnic pomiędzy płaszczyznami obrotu podstaw po
szczególnych dział i podstawy obrotu dalocelownika. Różnice te narastały wraz 
ze zużyciem mechanizmów obrotu w trakcie eksploatacji okrętu. Korygowano je 
poprzez specjalne pierścienie i podkładki, których zadaniem było wyrównanie 
wszystkich płaszczyzn.

Na ustawienie właściwego kąta podniesienia luf bardzo istotny wpływ miało 
natomiast aktualne położenie pokładu okrętu, w stosunku do linii horyzontu, 
w momencie oddania strzału. Ponieważ falowanie powierzchni wody morskiej, 
a tym samym przechyły okrętu występują praktycznie ciągle, na ORP „Błyskawi
ca" zainstalowano żyrokorektor przechyłów, którego zadaniem było stabilizowa
nie lunety dalocelownika poprzez permanentne uwzględnianie aktualnego kata 
przechyłu pokładu. Rozpoczynał on pracę w momencie, gdy pokrętło mechani
zmu podniesienia pozostawało bezruchu, utrzymując lunetę dalocelownika na 
stałym koncie podniesienia w stosunku do linii horyzontu.

Zainstalowane w 1941 roku na ORP „Błyskawica" działa uniwersalne umoż
liwiały załodze prowadzenie ognia nie tylko do celów nawodnych i brzegowych, 
ale również (a może przede wszystkim) do celów powietrznych. Sposób celowa
nia w strzelaniu przeciwlotniczym niczym nie różnił się od sposobu naprowadza
nie dział w strzelaniu do celów nawodnych. Jedyną różnicą było to, że w przy
padku celów powietrznych poruszających się z dużą prędkością, kąt kursowy 
i kąt podniesienia dalocelownika zmieniały się w sposób ciągły, w zależności od 
ruchu samolotu i prędkości samego okrętu. Wskazywały zatem aktualne położe
nie celu, a nie jego położenie w momencie dolotu pocisku. Chcąc trafić samolot 
należało, więc określić odpowiednie wartości wyprzedzenia w kierunku i pod
niesieniu, które uwzględniałyby przesunięcie kątowe celu powietrznego w czasie 
trwania lotu pocisku. Poprawki te wypracowywał konżugator przeciwlotniczy.
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L ;kodzenia 
na ORP „Bły
skawica” po 
ataku Luftwaf- 
fe 28 kwietnia 
1942 r. na Co- 
wes. Kilka dni 
później odbył 
się następny 
nalot niemiec
ki, podczas 
którego „Bły
skawica” wsła
wiła się hero
iczną obroną 
miasta i portu 
[ze zbiorów 
IPMS]

Di latkowo wyliczał on czas nastawy zapalnika zbliżeniowego, gdyż tak na
prawdę najlepszym sposobem zwalczania celów powietrznych z dział średniego 
kalibru, o szybkostrzelność! zdecydowanie mniejszej niż szybkostrzelność dział 
przeciwlotniczych małego kalibru, było postawienie ognia zaporowego.
Z pół przyrządów kierowania strzelaniem torpedowym na ORP „Błyskawica". 
Umowa z 20 marca 1935 roku, podpisana pomiędzy Kierownictwem Marynar
ki Wojennej, a Polskimi Zakładami Optycznymi Spółka Akcyjna w Warszawie, 
dotyczyła również wykonania na kontrtorpedowcach typu „Grom" urządzeń do 
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kierowania strzelaniem z dwóch trzyrurowych aparatów torpedowych. Zespół 
zastosowanych urządzeń umożliwiał scentralizowane kierowanie strzelaniem 
torpedowym z prawej oraz lewej burty pokładu nawigacyjnego lub strzelaniem 
bezpośrednim z poszczególnych wyrzutni torpedowych.

Do kierowania strzelaniem scentralizowanym zainstalowano na obydwu 
burtach pokładu nawigacyjnego dwa niezależne celowniki, które jednocześnie 
stanowiły urządzenia przeliczeniowe dla wyliczania parametrów nastaw apa
ratu dziobowego i rufowego. Podstawowe dane wprowadzane do przelicznika 
celownika to: kąt biegu celu, prędkość celu oraz prędkość torpedy. Założenia kon
strukcyjne i model celownika Dostawca otrzymał od Kierownictwa Marynarki 
Wojennej.

Do zdalnego ustawiania aparatów torpedowych ze stanowisk na pokładzie 
nawigacyjnym służyły specjalne manipulatory, z możliwością przełączenia kie
rowania strzelaniem pomiędzy burtami. Wyliczany przez celownik (prawej bądź 
lewej burty) kąt strzału (namiar) przekazywany był mechanicznie do specjalnych 
odbiorników zainstalowanych na obydwu stanowiskach. Odbiorniki te były jed
nocześnie połączone elektrycznie z nadajnikami na aparatach torpedowych, któ
re informowały kierującego strzelaniem o aktualnym kącie ustawienia aparatu. 
Posiadały one dwie tarcze odczytowe, umożliwiające odrębny odczyt ustawienia 
aparatu dziobowego i rufowego. Celowanie odbywało się poprzez zgrywanie 
strzałek mechanicznych odbiornika ze strzałkami elektrycznymi informującymi 
o ruchu wyrzutni.

Obydwa stanowiska strzelaniem torpedowym wyposażone były w przyciski 
umożliwiające odpalanie torped z poszczególnych rur aparatów torpedowych. 
Przyciski uruchamiały przekaźniki, które z kolei włączały elektromagnesy odpa
lania.

Do kierowania strzelaniem bezpośrednim z poszczególnych wyrzutni torpe
dowych zainstalowano na nich celowniki (z przelicznikami) tego samego typu, co 
na pokładzie nawigacyjnym. Do ich obracania służyły analogiczne manipulatory, 
również zainstalowane na podstawach obrotowych wyrzutni.

W celu przekazywania informacji pomiędzy stanowiskami kierowania strze
laniem torpedowym, a aparatami torpedowymi zastosowano układ łączności 
świetlno-dźwiękowej. Przyciskiem z centrali prawo- lub lewo burtowej urucha
miano klaksony zainstalowane na wyrzutniach, których dźwięk oznaczał komen
dę „Uwaga". Za pomocą sygnalizacji świetlnej, uruchamianej z central, przeka
zywano za pomocą dwóch lampek informację o systemie strzelania (pojedyncze 
czy salwa) oraz za pomocą kolejnych trzech lampek odpalenie poszczególnych 
rur wyrzutni (praw, środkowa, lewa). Z aparatów torpedowych do central prze
kazywano, poprzez zapalenie lampki, gotowość wyrzutni do strzału oraz sektor 
ustawienia wyrzutni na prawą bądź lewą burtę (odpowiednie lampki zapalały się 
automatycznie po wejściu aparatu w sektor nakazanego strzelania).
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C uiszczanie 
szalupy na ORP 
„Błyskawica”. 
Zało ga szalupy 
zajmuje miej
sc a. [ze zbiorów 
1P ']

W urządzeniach kierowania strzelaniem torpedowym zastosowano przekaź
niki „Synchro" tego samego typu co w systemie kierowania strzelaniem artyleryj
skim, czyli przekaźniki oparte na technicznych rozwiązaniach francuskiej firmy 
S hamond-Granat. Były on jednak wyprodukowane przez Zakłady Optyczne 
w Warszawie.

Z umowy nr 847/34 wynika, że Marynarka Wojenna zapłaciła Polskim Za
kładom Optycznym za zestawy kierowania strzelaniem artyleryjskim i torpedo
wym dla „Groma" i „Błyskawicy" łącznie 1.084.994 zł, w tym za systemy kie
rowania ogniem artyleryjskim 862,968 zł, z za systemy kierowania strzelaniem 
tc pędowym: 222.026 zł.
Poć sumowanie
Pr: odstawiony powyżej materiał wykazuje, że niszczyciele projektu „Grom" mia
ły naprawdę wiele zalet i uchodziły za bardzo nowoczesne konstrukcje. Oczywi
ście, temat nie został całkowicie wyczerpany i można by tutaj podjąć jeszcze wie
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le zagadnień, opisujących walory ORP „Błyskawica". Przed nami jednak jeszcze 
wiele „okrągłych" rocznic służby tego zasłużonego niszczyciela i wiele okazji do 
podejmowania tego rodzaju tematów. W osiemdziesięciolecie pierwszego pod
niesienia bandery na ORP „Błyskawica" warto jeszcze przypomnieć odznaczenia, 
jakie przypięto na jego banderze, honorując zasługi tych, którzy na tym okręcie 
walczyli i służyli ZAWSZE dla Ojczyzny.

ORP „Błyskawica" w trakcie swojej służby odznaczony został:
- Złotym Krzyżem Virtuti Militari nadanym 28 czerwca 1986 roku, w pięćdziesię
ciolecie służby pod polską banderą, przez Radę Państwa,
- „Krzyżem za Zasługi dla ZHP", nadanym 24 października 1987 roku przez 
Kwaterę Główna ZHP,
- Pierścieniem Hallera nadanym 10 lutego 2006 roku przez Zarząd Ligi Morskiej 
i Rzecznej,
- Medalem Maritime Heritage Award, nadanym 28 listopada 2011 roku przez 
międzynarodowa organizację World Ship Trust, której honorowo przewodniczy 
królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Elżbieta II,
- Medalem Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego, nadanym w 2008 
roku przez Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej,
- Medalem „Pro Memoria", nadany 29 października 2012 roku przez Kierownika 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- Medalem „Pro Mari Nostro", nadanym 29 czerwca 2014 roku przez Zarząd Ligi 
Morskiej i Rzecznej,
- Medal „25-lecia Światowego Związku Żołnierzy AK", nadanym 3 września 
2014 roku przez Zarząd Światowego Związku Żołnierzy AK.

Wśród tych odznaczeń i medali, obok Virtuti Militari, który stanowi najwyż
sze uhonorowanie ORP „Błyskawica", szczególne znaczenie ma Medal Maritime 
Heritage Award. Stowarzyszenie World Ship Trust nadaje go dla najlepiej za
chowanych na świecie historycznych statków i okrętów. Biorąc pod uwagę, że 
obecnie w ponad 50 państwach, utrzymywanych jest około trzy tysiące takich 
jednostek, wyróżnienie zdobyte przez polski niszczyciel z numerem 29 jest wręcz 
unikatowe.
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ROZWÓJ BRONI TORPEDOWEJ
W POLSKIEJ MARYNARCE WOJENNEJ DO 1939 r.

Wstęp
Powstała w 1918 roku Polska Marynarka Wojenna miała w swym rozwoju wiele 
problemów kadrowych, sprzętowych, technicznych i innych. Kadra była formo
wana ze specjalistów pochodzących z trzech zaborów: rosyjskiego, niemieckie
go i austro-węgierskiego. Brakowało portów i głównej bazy Marynarki. Na nie
wielkim (ok. 140 km) odcinku polskiego wybrzeża istniały tylko dwie przystanie 
rybackie Hel i Puck, które nie spełniały wymagań dla portu morskiego. Mimo 
trudnych warunków pierwszą bazą floty wojennej został Puck z basenem porto
wym o wymiarach 40 x 60 m, który nie mógł pomieścić jednostek organizowanej 
Marynarki Wojennej.

W okresie międzywojennym zbudowano w Polsce cztery nowe kompleksy 
portowe: Gdynię, Jastarnię, Władysławowo i Hel (port wojenny). Tylko w Gdyni 
i Helu planowano i realizowano budowę nabrzeży i zaplecza dla floty wojennej. 
Pozostałe dwa porty były przeznaczone prawie wyłącznie dla rybaków morskich. 
Wymienione inwestycje portowe realizowano w oparciu o kredyty pozyskane 
głównie we Francji.

Plany rozwoju polskiej floty wojennej były ambitne i dalekosiężne. W zmie
niających się często koncepcjach przeważał pogląd, iż głównym przeciwnikiem 
będzie strona ZSRS ale plany sięgały również w kierunku budowy jednostek wo
jennych zdolnych do działań na szlakach atlantyckich i oceanicznych.

Jednymi z pierwszych okrętów polskiej floty - nosicieli broni torpedowej 
- były torpedowce przyznane Polsce przez Radę Ambasadorów w 1919 roku w 
ramach podziału floty niemieckiej. Nosiły one nazwy: ORP „Podhalanin", ORP 
„Krakowiak", ORP „Kujawiak", ORP „Mazur", ORP „Ślązak" i ORP „Kaszub". 
Wejście do służby tych jednostek nastąpiło po dokonaniu niezbędnych remontów 
dopiero w 1921 r.1.

Wymienione okręty były pierwszymi nosicielami torped kalibru 450 mm, 
które zakupiono we Francji. W toku dalszej eksploatacji torpedowców wymie
niono niektóre podwójne wyrzutnie torped kalibru 450 mm na nowsze, a także 
zakupiono torpedy nowszych typów (Tabela 1).

Kolejnymi nosicielami broni torpedowej były zbudowane we Francji pod
wodne stawiacze min typu „Wilk", kontrtorpedowce typu „Wicher" oraz zbudo
wane w Holandii okręty podwodne typu „Orzeł" i Wielkiej Brytanii kontrtorpe-

1 Komorowski A., Broń torpedowa 1868-1990. Gdynia 1992, s. 152.
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Torpedowiec ORP „Podhalanin” w gali banderowej

dowce typu „Grom". O tych jednostkach i ich uzbrojeniu będzie mowa w dalszej 
części opracowania.

Kontrtorpedowiec ORP „Wicher”

Opis badań
Zanim przybyły do kraju zamówione okręty postanowiono zbudować niedaleko 
Gdańska nowy port wojenny Gdynia, który pod nazwą „Tymczasowy port wo
jenny i schronisko dla rybaków" oddano do użytku już w kwietniu 1923 roku. 
Sukcesywnie rozbudowywany port w Gdyni był niemal w całości gotowy w 1939 
r. Niestety wojna przekreśliła rozwój portu, a celowe zniszczenia dokonane przez 
hitlerowców zablokowały działalność portu na kilka lat.
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Tak czy inaczej w Gdyni powstała główna baza Marynarki Wojennej i port 
w my wraz z rozbudowaną infrastrukturą. Dodatkową inwestycją okresu mię
dzywojnia była budowa nowego portu wojennego również na Helu. Marynarka 
W Je ma otrzymała w rezultacie tych inwestycji dobrą bazę, zabezpieczającą po
trzeby floty.

/V kolejnych latach realizacji programu rozbudowy floty Polska pozyskiwała 
co 'az to nowe okręty. Pierwszymi jednak były torpedowce, o czym wspomnia
no wyżej. W dalszej kolejności przybywały okręty, których budowę zamówiono 
w ;tc zzniach zagranicznych. Kalendarium wcielania do służby nowych okrętów 
pt „stawia się następująco:
- 8 lipca 1930 r. kontrtorpedowiec ORP „Wicher" z Francji,
- 2 sierpnia 1931 r. podwodny stawiacz min ORP „Ryś" z Francji,
- 3j października 1931 r. podwodny stawiacz min ORP „Wilk" z Francji,
- 20 lutego 1932 r. podwodny stawiacz min ORP „Żbik" z Francji,
- 19 sierpnia 1932 r. kontrtorpedowiec ORP „Burza" z Francji,
- 29 marca 1937 r. kontrtorpedowiec ORP „Grom" z Anglii,
- 1 .rudnia 1937 r. kontrtorpedowiec ORP „Błyskawica" z Anglii,
- 10 luty 1939 r. okręt podwodny ORP „Orzeł" z Holandii,
- 18 I wietnia 1939 r. okręt podwodny ORP „Sęp" z Holandii.

J ik wynika z powyższego flotę polską zasiliło 9 nowych okrętów wojenome- 
nych, które znacznie wzmocniły potencjał obronny państwa. Jak wykorzystano 
w mienione okręty w kampanii wojennej, to oddzielna historia, która nie mieści 
sit w ramach niniejszego opracowania.

Polska Marynarka Wojenna zakupiła także szereg innych okrętów ale nie 
m ały one na uzbrojeniu torped.

Zajmiemy się więc oceną uzbrojenia torpedowego wyżej wymienionych jed
nostek.
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Otóż podwodne stawiacze min typu „Wilk" były wyposażone w 6 wyrzutni 
torpedowych kal. 550 mm i miały na pokładzie zapas 10 torped. Kontrtorpedowce 
typu Wicher uzbrojono w dwie potrójne wyrzutnie torped kal. 550 mm. Zbudo
wane w Anglii kontrtorpedowce typu Grom wyposażono w dwie potrójne wy
rzutnie torped kal. 550 mm z reduktorami do torped kalibru 533,4 mm. Natomiast 
okręty podwodne typu Orzeł były wyposażone w 12 wyrzutni torpedowych - 
8 kal. 550 mm (stałe w kadłubie) również z reduktorami do 533,4 mm oraz 4 kal. 
533,4 mm (obracalne). Zapas torped na tych okrętach wynosił 20 szt.

Jak wynika z tej krótkiej analizy polska flota wojenna eksploatowała w oma
wianym okresie torpedy francuskie kal. 450 mm i 550 mm oraz angielskie kal. 450 
i 533,4 mm.

Okręt podwodny ORP „Orzeł”

Wyniki badań
Pierwszymi torpedami jakie sprowadzono do Polski dla torpedowców były nieco 
przestarzałe francuskie torpedy kal. 450 mm typu 1904, 1906 i 1911, które były 
wzorowane na torpedach Whitehead'a. Były one wyprodukowane w zakładach 
w Fiume (typ 1906M) z partii F/61, F/69 i F/74 oraz wyprodukowane w Tulonie 
z partii T/32 i T/332. Wszystkie wymienione modele torped miały napęd termicz
ny, gdzie paliwem była nafta, a utleniaczem sprężone powietrze. Wymienione 
torpedy były eksploatowane w Polsce do 1937 roku, kiedy to torpedowce wyco
fano ze stanu floty i rozbrojono.

W roku 1931 zakupiono w Anglii 30 torped o kalibrze 450 mm zmodyfi
kowanego typu Whitehead-St. Tropez, które powstały na specjalne zamówienie 
wg. wymagań polskich nr 8774 z dnia 20.03.1930 r. Torpedy te były wyposażone 

2 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) w Warszawie. Akta Kierownictwa Marynarki 
Wojennej (KMW) I. 300. 21. T. 640.
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w termiczne układy napędowe, gdzie głównymi składnikami była nafta i sprężo
ne powietrze. Otrzymały one oznaczenie „A" i próbowano dostosować do nich 
wyrzutnie torpedowców3.

Kolejnymi torpedami jakie zakupiono dla kontrtorpedowców typu „Wicher" 
były francuskie typu 1923 D (18 szt.) oraz 1924 V (44 szt.) dla okrętów podwod
nych4.

Tabela 1. Torpedy kał. 450 mm eksploatowane w Polsce w latach 1922-1937

Typ Napęd Długość 
(m)

Masa 
(kg)

Prędkość 
(w)

Zasięg 
(km)

Fiume 1904
Silnik 
4 cyl.

5,5 600 36/24 0,6/2

1904 T j.w. 5,5 600 36/24 0,6/2

1906 j.w. 5,5 650 36/24 0,6/2
1906M j.w. 5,5 650 38,7/25,6 0,6/2

1911 j.w. 6,75 750 35/28 4/8

A (angj____ j.w. 5,55 858 40/27 2/6

Źródło: CAW. Akta. KMW I. 300. 21. T.640

Również te torpedy miały termiczny napęd ale tu jako paliwo zastosowano 
alkohol etylowy, a utleniaczem było sprężone powietrze5. Czterocylindrowe sil
niki napędowe tych torped zapewniały niezłe parametry w zakresie prędkości 
i zasięgu.

Dalsze zamówienia dotyczyły kolejnych typów torped ciężkich dla kon
trtorpedowców produkcji angielskiej i oceanicznych okrętów podwodnych typu 
Orzeł. Były to torpedy typu „AB 1937" z zakładów „The Whitehead Torpedo 
Corp. Ltd w Weymouth napędzane przez poziome siniki o dwu cylindrach, zasi
lane mieszaniną parowo-gazową. Głównymi czynnikami roboczymi były tu nafta 
i sprężone powietrze. Wyprodukowano je w oparciu o specjalnie przygotowane 
polskie wymagania techniczne o numerach projektów: 10858 A, 10858 B, 10858 C, 
10886 E i 10886 B. Wymienione projekty różniły się tylko nieznacznie. Umowa za
kupu dotyczyła ostatecznie 54 torped 533,4 mm o długości 7,2 m wykonanych wg 

3 CAW Akta KMW. I. 300. 21. T. 644.
4 Ibidem.
5 Napęd termiczny, którego roboczym czynnikiem była mieszanka pary i gazów, pozo
stawiał zawsze za torpedą ślad torowy bowiem produkty spalania nie rozpuszczały się 
w wodzie. Wadę tą miała większość torped okresu II wojny światowej. Wadę tą usunięto 
dopiero po zastosowaniu napędu elektrycznego (np. niemiecka G7e) oraz napędu Walte
ra, gdzie produkty spalania rozpuszczały się w wodzie.
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projektu 10858 za cenę 2170 funtów ang. i datowana była na marzec 1935 roku6. 
Torpedy angielskie przeznaczono również dla okrętów podwodnych typu Orzeł, 
których obracalne wyrzutnie tego kalibru były umieszczone w dwóch miejscach 
kadłuba lekkiego.

Torpedy AB 1937 po wyprodukowaniu przechodziły pod nadzorem pol
skiego przedstawiciela serię prób wytrzymałościowych oraz testy zgrywające 
mechanizmy na poligonie morskim. Sprawdzano przy tym prędkość torpedy na 
poszczególnych bazach pomiarowych, odchylenia od kursu i zanurzenia, a także 
zasięg. Wyniki prób i pomiarów odnotowywano w „Metrykach torped"7.

Tabela 2. Torpedy ciężkie eksploatowane w Polsce do 1939 r.

Typ Kal. Długość Masa
Masa 

mat. wyb.
Prędkość Zasięg Napęd

(mm) (m) (kg) (kg) (w) (km) (silnik)

1923 D 550 8,18 2008 240 38/33 8/14 4 cyl.

1924 V 550 6,5 1497 315 44/55 3/7 4 cyl.

AB 1937 533,4 7,2 1619 240 47/36 3/8 2 cyl.

Źródło: CAW. Akta KMW. I. 300. 21. T. 643

Polskie lotnictwo morskie, które bazowało i rozwijało się w oparciu o bazę 
wodnosamolotów w Pucku nie zdążyło zakupić włoskich samolotów torpedo
wych CANT Z.506B. Samoloty tego typu mogły przenosić torpedy ale zamówione 
nie dotarły terminowo do Polski. Jedyny egzemplarz tego samolotu bez uzbro
jenia dotarł do Pucka w 1939 r. i wkrótce po wybuchu wojny został zniszczony 
przez lotnictwo niemieckie.

Nie przeszkadzało to w zamówieniu i sprowadzeniu do kraju w latach 1936- 
1937 angielskich torped lotniczych kal. 450 mm i długości 4,95 m (polskie ozna
czenie „WL"). Zamówienie wykonały zakłady The Whitehead torpedo Corp. Ltd. 
w Weymouth. Torpedy te niestety nie zostały wykorzystane ani do szkolenia ani 
do działań bojowych8.

8 Ibid.
7 Metryka - to swoisty dokument, gdzie zapisywano dane fabryczne, poligonowe oraz 
dane eksploatacyjne bowiem zanim torpedę przeznaczono do spełnienia jej ostatecznej 
roli, torpedy bojowej, była nieraz kilka razy użytkowana na ćwiczeniach i szkoleniach za
łóg jako tzw. torpeda ćwiczebna. Wyposażano ją wówczas w głowicę wypełnioną wodą, 
która na końcu biegu była wypychana na zewnątrz, a torpeda po zatrzymaniu biegu wy
pływała na powierzchnię i była podejmowana przez jednostki zabezpieczające te ćwicze
nia.
8 Torpedy wykonano w Anglii w oparciu o polskie wymagania i zamówienie nr 9974 
L. Umowa nr 640/35 z dnia 23.03. 1936. Wartość dostawy 6 torped określono na 15 tys. 
funtów ang. CAW Akta KMW. I. 300. 21. T. 644.
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Poligon torpedowy
Torpeda, w opisywanych latach eksploatacji, była automatem wymagającym 
dokładnych regulacji mechanizmów napędowych, urządzeń sterowania, samych 
sterów i innych. Czynności te wykonywano w procesie wstępnego przygoto
wania do strzału w bazie i końcowego na okręcie. Ważnymi parametrami były 
prędkość, odchylenia kierunku biegu oraz zanurzenia.
Dla celów kontroli tych parametrów torped, przed podaniem ich jako bojowych 
na okręty, urządzono na wodach Zatoki Puckiej tor prób zwany „poligonem tor
pedowym". Był to rejon zatoki wyposażony w specjalny zakotwiczony szkolny 
okręt broni podwodnej „Gen. Sosnkowski" (1927-1931)9 oraz później stacja tor
pedowa „Oksywie" (1934-1939)10 11 z wyrzutniami kalibru 450 i 550 mm, bazy po
miarowe z zakotwiczonymi łodziami, na których znajdowali się obserwatorzy 
oraz jednostkę do „łowienia" i podnoszenia torped po zakończonym biegu. Tor 
poligonu o długości 8 km był również oznakowany pławami „POL-1" i „POL- 2" 
na początku i końcu. Oś toru strzelań torped ćwiczebnych była skierowana na klif 
oksywski.
Bazy pomiarowe wyposażano w sieci rozciągnięte w poprzek toru aby móc obser
wować z zakotwiczonej tuż obok łodzi ślady przejścia torped.
Odchylenia od kursu i zmiany zanurzenia rejestrował specjalny rejestrator za
montowany w głowicy ćwiczebnej torpedy. W ten sposób sprawdzano popraw
ność biegu każdej torpedy11.

o 10 20 23 m-i-----------------------------—------------------------------------------------------- ,------------- r

Okręt poligonu torpedowego Oksywie [S. Piaskowski, Kroniki Polskiej 
Marynarki Wojennej 1918-1946. Albany MY. 1983.
9 ORP Gen. Sosnkowski - dawny okręt flotylli rzecznej. ex Dl,ex Zwiagel, L=47,46 m, 
B=7,l m, T=o,93 m. Uzbrojenie 2 ckm, 1 WT 450 mm.
111 „Oksywie" - stacja torpedowa, dawny prom pasażersko-towarowy.
11 Instrukcja używania poligonu torpedowego cz .1. CAW Akta KMW I. 300. 21. T. 644.
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Wnioski
Z przedstawionego materiału wynika, że w pierwszym okresie organizacji Pol
skiej Marynarki Wojennej zwracano uwagę na pozyskanie okrętów nawodnych 
i podwodnych uzbrojonych obok artylerii i min również w broń torpedową - 
zgodnie z ówczesnymi trendami rozwoju flot wojennych. Brak finansów na roz
budowę floty kompensowano kredytami, a w związku z tym nie zawsze udawało 
się pozyskać najnowsze egzemplarze uzbrojenia. Mimo wszystko eksploatowano 
w Polsce torpedy kalibru 450 mm, 533,4 mm oraz 550 mm produkcji francuskiej 
i angielskiej. Budowane nowe jednostki były wyposażane w wyrzutnie torpedowe 
kalibru 550 mm z reduktorami dla torped mniejszych kalibrów. Takie rozwiąza
nie umożliwiało szersze wykorzystanie posiadanych zapasów opisywanej broni.

Bibliografia
Kolesnik E., Tlnmder and Ughtning: The Potish Destrm/ers Błyskawica and Grom. „Warship". Vol. 1 
(1977), No. 4.
Komorowski A., Broń torpedowa 1866-1990. Zeszyty Naukowe AMW nr 114A. Gdynia 1992.
Komorowski A., Broń torpedowa. Wyd. Bellona. Warszawa 1995.
Komorowski A. F„ Torpedo propulsion Systems deoelopmeiil: The rioalry for speed. Logistyka-Nauka 
2015 nr 4. Płyta 2 część 2.

144



ROZWÓJ BRONI TORPEDOWEJ W POLSKIEJ MARYNARCE WOJENNEJ ...

Komorowski A., Torpeda francuska kal. 550 mm wz. 1924 V. Warszawa 1985.
Peszke M. A., Poland's Navy 1918-1945. Nowy York. Hippocrene Book 1999.
Róssler E., Die Torpedos der deutschen U-Boote. Hamburg, Berlin, Bonn 2005.
The Polish Navy in 1922. AU the Worltfs Fighting Ships 1906-1921. Conway Maritime Press Ltd.
London 1992.
Whitley M. J., Destroyers of World War Two: An International Encyclopedia. Annapolis: Naval Instu- 
tute Press, 2002.

Abstract

After 120 years of partitions and enslavement, a reborn Poland began, in 1918 
a slow and laborious process of rebuilding and reconstructing many branches of 
economy, industry, and other fields. It was the time of strengthening the borders 
and rebuilding the army. Despite many complications, the Polish Navy was in 
blossom. It had been brought to life by Józef Piłsudski on November 28th 1918. 
The marinę forces were developed using, mainly, loans which were given to Po
land through International negotiations. At this time, Poland's main lender and 
army partner was France. It was there where our very first battleships and their 
cannons were ordered. The very first orders were two destroyers and three unde- 
rwater minelayers as well as their guns, cannons and weaponry, in the sense of 
artillery, minę, and torpedo weapon. The process of gaining new vessels was also 
built up by English loans, which were used to buy next two destroyers as well as 
their equipment. Another torpedoes were thus bought in Great Britain.
In the paper there have been presented certain details concerning the main aspects 
of the ships and torpedo weaponry in Poland in the given time period.

Key words: Navy development, torpedoes, credit.
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304. DYWIZJON BOMBOWY - SPADKOBIERCA 
TRADYCJI MORSKIEGO DYWIZJONU LOTNICZEGO 
Część II

W Lotnictwie Obrony Wybrzeża (Coastal Command) - ciąg dalszy
Początek 1943 roku był okresem zmniejszonego wysiłku bojowego dywizjonu. 
Było to spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, a trudności pogłębiał 
brak hangaru dla obsługi technicznej.

Pierwszy lot patrolowy wykonały cztery załogi 3 stycznia, ale bez rezultatu. 
Dwa dni później załoga Wellingtona „E" HF836, pilotowanego przez Sgt Jana 
Bakanacza, wykryła dwa U-Booty. Jeden z nich dwukrotnie obrzucono bombami 
głębinowymi, po czym zauważono wydobywające się plamy oleju. Okręt uznano 
za uszkodzony.

26 stycznia 1943 roku odszedł dowódca dywizjonu S/Ldr Kazimierz Cze- 
towicz. Na jego miejsce wyznaczono F/L Mieczysława Pronaszko, dotychczaso
wego dowódcę eskadry „A". Nowym dowódcą eskadry „A" został z kolei F/L 
Czesław Korbut, zaś F/L Zbigniew Gałczyński nawigatorem dywizjonu. Do jed
nostki przybył również jej pierwszy dowódca W/Cdr Jan Biały, który chciał la
tać i walczyć. Przydzielono go jako drugiego pilota do załogi F/L Emila Ladro. 
Wkrótce załoga ta okryła się chwałą. W nocy siedem samolotów dywizjonu wzię
ło udział w nalocie na instalacje portowe Bordeaux. Oblodzenie i warunki atmos
feryczne spowodowały zawrócenie pięciu z nich przed dotarciem do celu.

Wellington XIII HZ762 „2G”, Davidstow Moor, lipiec 1943 roku
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Loty na patrole 8 lutego okazały się pechowe dla dwóch załóg. Pierwsza 
z nich, załoga samolotu Wellingtona „V" HE103, pilotowanego przez F/O Jana 
Wróblewskiego, powracając z patrolu w trudnych warunkach atmosferycznych, 
nie miała możliwości lądowania na nieznanym terenie, w związku z czym wszy
scy wyskoczyli na spadochronach. Lądując „na ślepo", F/O Jan Wróblewski zo
stał ranny w ramię, F/O Kazimierz Dobrowolski w nogę, zaś Sgt Stanisław Mal
czyk spędził noc zawieszony na drzewie, co skończyło się dla niego wstrząsem 
i wychłodzeniem organizmu. Całą trójkę hospitalizowano w szpitalu w Oswestry. 
pozostali członkowie załogi wylądowali szczęśliwie.

Nieco więcej szczęścia miała załoga Wellingtona IC „D" DV671 F/Sgt Jana 
Bakanacza. W wyniku awarii instalacji paliwowej przymusowo lądowali na plaży 
niedaleko lotniska Dale, ale żaden z sześciu lotników nie odniósł obrażeń.

Następnego dnia, 9 lutego 1943 r., na patrol w rejon Zatoki Biskajskiej wy
startowały cztery Wellingtony, wśród których był Wellington IC „K" W5718 z za
łogą w składzie: F/L Edmund Ladro, W/Cdr Jan Biały (jako drugi pilot), F/O Sta
nisław Płachciński (nawigator załogi), radiotelegrafista Sgt Kazimierz Chłopicki 
oraz strzelcy pokładowi: Sgt Władysław Piskorski i Sgt Antoni Ulicki.

W Historii Dywizjonu W/Cdr J. Biały zapisał: „Zadanie: lot po nakazanej tra
sie nad Oceanem Atlantyckim do Zatoki Biskajskiej celem bombardowania niemieckich 
okrętów podwodnych. Na krótkiej odprawie w Operations Room podano komunikat me- 
teo, który przewidywał dobrą pogodę i widoczność na trasie oraz silny zachodni wiatr. 
Wystartowaliśmy dobrze przed wschodem słońca, by o świcie znaleźć się nad pełnym 
oceanem, w przypuszczalnym rejonie wynurzania się okrętów podwodnych.

Loty nad oceanem wykonywano w dzień, pojedynczymi samolotami, aby zauważyć 
okręt podwodny na powierzchni morza. Z drugiej strony dzienny lot zwiększał nie
bezpieczeństwo napotkania niemieckich myśliwców, działających przeważnie kluczami 
po trzy samoloty. Po zauważeniu okrętu należało go natychmiast atakować bombami 
głębinowymi. Najbardziej skuteczne było trafienie go w momencie zanurzania się. Cel
ność bombardowania można było prawie natychmiast zauważyć po plamach oliwy na 
powierzchni morza. Fotografia rozlanych plam oliwy była dowodem, że okręt podwodny 
został zatopiony.

W czasie lotu nad Biskajami nie zauważyliśmy niczego szczególnego. W locie po
wrotnym, mniej więcej w połowie trasy między Hiszpanią a Anglią, nad oceanem, usły
szałem w słuchawce «intercomu» alarmujący głos tylnego Strzelca, że widzi na horyzon
cie cztery niemieckie, długodystansowe samoloty myśliwskie Ju 88. Cała załoga została 
natychmiast zaalarmowana. Strzelcy samolotowi zameldowali na swych stanowiskach 
gotowość do otwarcia ognia. Prawie natychmiast nadleciały niemieckie samoloty, rozpo
czynając atak od tyłu i z boku, z przewagą wysokości w stosunku do nas około 100 m.

Rozważając z kpt. E. Ladro, niejednokrotnie na ziemi, możliwość zaatakowania 
własnego samolotu przez myśliwce nieprzyjaciela, doszliśmy do wniosku, że najskutecz
niejszym środkiem obrony będzie atakowanie własnym samolotem maszyny przeciwnika 
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przez wykonywanie odpowiednich skrętów. Liczyliśmy się z tym, że własne karabiny 
maszynowe mogą być niewystarczające dla skutecznej obrony. Z chwilą rozpoczęcia 
ataku należało obniżyć lot do wysokości kilku metrów nad poziomem wody, by uniknąć 
ataków od dołu i wyrzucić bomby głębinowe, by uniknąć eksplozji w wypadku trafienia 
bomby pociskiem.

Wobec ogromnej przewagi lotników niemieckich, zastosowaliśmy ten manewr, który 
okazał się skutecznym. Nasz lot na wysokości kilku metrów nad poziomem morza chro
nił nas przed atakami z dołu. Pod nami przewalały się fale gnane silnym zachodnim 
wiatrem. Rozpoczęła się walka. Przy sterach był kpt. E. Ladro, doświadczony i znający 
swój fach pilot. Ja stałem z boku, wskazując niemieckie ataki i kierunek naszego, nagłego 
skrętu.

Po kilku minutach walki jeden samolot niemiecki odłączył się od klucza, możliwe, 
że został uszkodzony ogniem k.m. naszego przedniego Strzelca. Pozostałe trzy Ju 88 bez 
przerwy atakowały Wellingtona, krążąc dookoła naszego samolotu i ostrzeliwując za 
każdym atakiem. Nasz przedni strzelec został ciężko ranny. Przednia wieżyczka została 
ugodzona pociskiem z działka, przy czym ja również byłem kontuzjowany odłamkiem 
pocisku. Mogłem jednak nadal współpracować z pilotem. Tylny strzelec miał uszkodzone 
urządzenia celownicze. Byliśmy prawie bezbronni. Jedyną naszą obroną pozostał atak, 
pozorowany atak, przez gwałtowne skręty samolotu na wprost atakującego Niemca. Gro
ziło to w każdej chwili zderzeniem, jednak nerwowo wytrzymywaliśmy tę ewentualność. 
W ostateczności, wobec zdecydowanej przewagi wroga, nie mieliśmy nic do stracenia, na 
wypadek zderzenia zarówno nasz, jak i niemiecki samolot pójdą na dno oceanu. Niemcy 
nie wytrzymywali jednak nerwowo naszych pozorowanych ataków i uciekali z dogodnej 
do strzału pozycji przeważnie w górę.

Radiotelegrafista, od chwili rozpoczęcia walki, nawiązał łączność z naszym lotni
skiem w Anglii, skąd otrzymał rozkaz podawania bez przerwy przebiegu walki. Napra-

Wellington XIII HZ69 „2K”, Davidstow Moor, lipiec 1943 roku
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cował się chłopak niemało - czasem znalazłem sekundę, by go poczęstować papierosem. 
Walka trwała dokładnie 59 minut. Po tym czasie trójka funkersów odłączyła od nas.

Po godzinnym kotłowaniu się nad oceanem nie znaliśmy naszego położenia geogra
ficznego. Zwróciliśmy się do bazy o podanie kursu powrotnego. Na szczęście silniki i ra
diostacja nie były uszkodzone. Prowadzenie samolotu nie było połączone z trudnościami. 
Gdy Niemcy odlecieli, wyciągnęliśmy z przedniej wieżyczki ciężko rannego Strzelca. Był 
nieprzytomny. Poza zdjęciem szelek spadochronu i rozluźnieniu kombinezonu żadnej 
pomocy nie mogliśmy mu udzielić. Rozerwanie się pocisku na stalowych klamrach szelek 
spadochronu, mogło przypuszczalnie uratować go od śmierci.

Lotnisko, na którym wylądowaliśmy, było bazą brytyjskich dalekodystansowych my
śliwców. Po opuszczeniu naszego Wellingtona spotkaliśmy kanadyjskiego majora - S/L 
Cartridge'a. Powiedział nam, podnosząc w górę kciuk prawej ręki, że prowadził nad 
oceanem klucz trzech samolotów myśliwskich Beaufighter. Ten klucz napotkał trzy fu 88, 
które nas atakowały. Po kilkuminutowej walce wszystkie Junkersy zestrzelono.

Brytyjskie Ministerstwo Lotnictwa zarządziło konferencję prasową, na której kpt. 
E. Ladro i ja oraz major Cartridge przedstawiliśmy przebieg akcji. Sprawozdanie z niej, 
jako przykład współpracy aliantów, znalazło się następnie na łamach prasy brytyjskiej 
i polskiej. Dziennikarz z «Daiły Herald» nazwał mnie najstarszym pilotem w lotnictwie 
działającym operacyjnie jako pilot. Miałem wówczas 45 lat. W artykule występuję jako 
Anton. Nie pozwoliłem ze zrozumiałych względów (możliwość represji w stosunku do 
rodziny w okupowanej Polsce), na podanie mego nazwiska, jak i zamieszczenie fotografii.

Nasi mechanicy, oglądając podziurawiony pociskami samolot, kręcili głowami, nie 
mogąc uwierzyć, że pociski wybierały najmniej wrażliwe części samolotu. No, cóż, jak 
mówi żołnierskie przysłowie - «człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi»"L

W tym czasie Lotnictwem Obrony Wybrzeża dowodził Air Marshal (gen. 
dywizji) Sir John C. Slessor. Składało się ono z czterech grup -15., 16., 18. i 19. Pol
ski dywizjon walczył w ramach 19. Grupy wraz z 16 dywizjonami: brytyjskimi, 
amerykańskimi, australijskimi, kanadyjskimi i jednym czeskim. Jej dowództwo 
mieściło się w Plymouth.

W lutym dywizjon otrzymał także dwa nowe, białe Wellingtony X (jeden 
z nich to HZ258), które w marcu rozpoczęły służbę obok wysłużonej wersji IC. 
Nowa wersja otrzymała m.in. mocniejsze silniki typu Hercules VI, lepsze uzbro
jenie obronne oraz, wedle zapewnień producenta, była przystosowana do ataku 
torpedowego.

Dywizjon kontynuował loty patrolowe na zwalczania okrętów podwodnych 
w rejonie Zatoki Biskajskiej.

Równocześnie z lotami bojowymi szkolono nowe załogi. Ówczesny F/O 
Edward Zarudzki wspominał je tak: „Załogi rozpoczęły latanie. Przypominam sobie 
dobrze mój pierwszy lot. Leciałem z moim nawigatorem w załodze Stanisławem Piątkow
skim, który był bardzo dobrym fachowcem, dlatego że przerzucił się z nawigacji nocnej

1IPMS, akta LOT A.Y.36/8 Historia Dywizjonu t. 1.
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Startujący z bazy Davidstow Moor Wellington XIII

mi nawigację dzienną, którą wytłumaczono mim tylko teoretycznie. Nawigacja ta pole
gała na nawigacji morskiej, obliczaniu trójkąta wiatrów na podstawie szybkości własnej 
samolotów, na podstawie szybkości kierunku wiatru i tak samo trasy lotu. Nasza pierw
sza wyprawa na zachód odbywała się do patrolu poza wysepką Rocol. Wyspa Rocol jest 
to fragment ogromnej platformy granitowej zatopionej w Atlantyku, leżący 500 km na 
zachód od Szkocji, więc trzeba było przelecieć 500 km, żeby znaleźć tę wysepkę. Wysepka 
ta była mniej więcej wielkości dużego domu wystającego z fal, to było wszystko, naokoło 
niej pieniło się morze i tan maleńki punkcik musieliśmy znaleźć po 500 km drogi i od 
niego rozpocząć nasz patrol. Robiło się go systemem wachlarza, wycinając trójkąty w ten 
sposób, że odlatywało się od punktu początkowego, później zawracało się w poprzek tej 
trasy i wracało się z powrotem. Robiło się to dlatego, że okolica Rocol była ulubionym 
miejscem U-Bootów do leżenia na dnie, wyczekiwania, nasłuchiwania, kiedy nadchodzi 
konwój płynący do Ameryki z Lioerpoolu czy Belfastu lub płynący z Ameryki do Anglii 
czy Szkocji.

Lot odbył się wyjątkowo bez niespodzianek, lecieliśmy trasą naznaczoną. Starałem 
się latać jak najstaranniej, najdokładniej. Najważniejszymi instrumentami pokładowymi 
były kompas i żyroskop. Poza tym nawigator obliczał wszystkie elementy lotu i dopiero 
uczyliśmy się, jak rozpoznawać szybkość wiatru na powierzchni morza z kształtu i kie
runku fal. Wszystkie te rzeczy zgrały się dobrze. Wreszcie na horyzoncie pojawił się 
ten punkcik, do którego lecieliśmy, i okazało się, że wysepka Rocol, otoczona pianami, 
na której gnieżdżą się tylko ptaki, miała płaski szczyt, na którym było troszkę trawy, 
jakiegoś zielonego materiału. Zrobiliśmy okrążenie i następny trójkąt nawigacyjny, aby 
powrócić od wyspy Rocol do bazy. Nie mieliśmy żadnych trudności, lot trwał tylko pięć 
i pół godziny, bardzo krótko, jak na warunki Coastal Command"2.

24 marca załoga dowódcy dywizjonu W/Cdr Mieczysława Pronaszko lecąca 
na Wellingtonie „A" DV735 stoczyła pięciominutową walkę z trzema dałekody- 
stansowymi, czterosilnikowymi Focke-Wulfami Fw 200 Condor, w wyniku której 
2 Zarudzki Wacław, Relacja z 2005 roku w posiadaniu autora.
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jeden z niemieckich samolotów został uszkodzony, po czym Niemcy wycofali się 
z walki. Polacy wyszli z opresji cało.

Dwa dni później załoga Wellingtona IC „F" R3212 dowodzona przez W/O 
Franciszka Targowskiego z nawigatorem F/O Janem Skwierzyńskim zauważy
ła wynurzony okręt podwodny, który natychmiast obrzucono bombami głębi
nowymi. Stwierdzono stale powiększającą się plamę olejową oraz pływające po 
powierzchni wody przedmioty. Orzeczeniem sztabu morskiego uznano atak za 
udany, a okręt za uszkodzony.

28 marca, w pierwszym locie bojowym na Wellingtonie X, załoga Wellingto
na X „S" HZ258 pilotowanego przez Sgt Stanisława Murłowskiego z nawigatorem 
F/O Stanisławem Płachcińskim zaatakowała bombami głębinowymi zauważone
go U-Boota, po czym obramowała cel. Na powierzchni ukazała się plama oliwy 
i duże bąble powietrza, w związku z czym okręt uznano za poważnie uszkodzony.

W końcu marca dywizjon przesunięto na lotnisko Docking w hrabstwie Nor
folk na wschodnim wybrzeżu Anglii oraz podporządkowano 16. Grupie.

Przebazowanie na nowe lotnisko tak opisywał F/L Jerzy Kranc: „Dnia 2 kwiet
nia odleciał rzut powietrzny. Z łezką żalu spoglądaliśmy ostatni raz na stację, z którą 
bądź co bądź wiele nas łączyło. Nowa stacja przywitała nas wiosenną zielenią lotniska, 
które nie ma Runwayów3. Nic też dziwnego, że Wellingtony podskakiwały na nierównej 
powierzchni lotniska jak niezdarne krowy, kiedy z wiosennym słońcem wyjdą na trawę.

Po ustawieniu samolotów udaliśmy się na przygotowane przez kwatermistrzów 
kwatery. Eskadra «A» zajmuje dworek w Berrick House, eskadra «B» mieszka w Docking 
Hall. Personel ziemny został rozmieszczony w tak zwanych «Site'ach», czyli barakach 
w pobliżu lotniska.

Co do naszej nowej pracy, to wiemy, że Dyon ma być użyty do torpedowania nie
przyjacielskich okrętów u wybrzeży Holandii i Francji oraz do bombardowania z małych 
wysokości"4.

Załogi rozpoczęły szkolenie w torpedowaniu okrętów na Wellingtonach X, 
co wpłynęło na zmniejszenie wysiłku bojowego.

Tylko załodze Wellingtona „H" R1657 dowodzonej Sgt F. Rybarczyka z na
wigatorem F/O T. Kołodziejskim udało się, 9 kwietnia, zaatakować zanurzony 
okręt podwodny z wysuniętym peryskopem. Zrzucono pięć bomb głębinowych 
i po kilku minutach zaobserwowano wydobywające się plamy oleju, dlatego też 
okręt został uznany za prawdopodobnie uszkodzony.

Święto dywizjonu obchodzono bardzo skromnie, gdyż personel jednostki nie 
zdążył się jeszcze zagospodarować. F/L Jerzy Kranc pisał: „W Wilię Święta odbył 
się Apel Poległych. Przy zniczu adiutant odczytał nazwiska «poległych na polu chwały, 
tych, co nie powrócili z lotów bojowych i tych, co zginęli śmiercią lotnika». Kapelan 
odmówił modlitwę, po czym Dyon odśpiewał modlitwę wieczorną.

3 Runways - pasy startowe - przyp. red.
4 IPiMS, akta LOT A.Y.36/8 Historia Dywizjonu 1.1.
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W dniu następnym, ponieważ to był pierwszy dzień Wielkiej Nocy - delegacja 
oficerów i podoficerów podzieliła się «jajkiem» z żołnierzami. Wieczorem zespół polskich 
artystów wystąpił z koncertem. Po koncercie zaprosiliśmy artystów do kasyna oficerskie
go na kolację, po czym wszyscy udali się do Berrick House, gdzie mieszkała eskadra «A» 
na dalszy ciąg «party». Tak w ogólnym zarysie wyglądało Święto Dyonu w 1943 roku"5.

W kwietniu szef Kierownictwa Marynarki Wojennej wiceadm. Jerzy Swir- 
ski rozpoczął starania o utworzenie lotnictwa morskiego jako integralnej części 
Marynarki Wojennej. Polecił swemu zastępcy kmdr. Karolowi Korytowskiemu 
uzgodnienie planów współpracy w tej sprawie z Inspektoratem Lotnictwa. Opie
rano się na wzorcach brytyjskich - RAF Coastal Command, stąd uznano 304. dy
wizjon za przyszłą część składową lotnictwa morskiego. Cztery miesiące później 
Naczelny Wódz gen. broni Kazimierz Sosnkowski zatwierdził projekt utworzenia 
lotnictwa morskiego podległego Marynarce Wojennej. Wówczas przy KMW po
wołano do życia komórkę ds. lotniczych kierowaną przez mjr. T. Mossakowskie
go. Za pierwszoplanowe zadanie uznano specjalistyczne przeszkolenie personelu 
wydzielonego z Polskich Sił Powietrznych6.

Tymczasem personel 304. dywizjonu szkolił się i zapoznawał z Welling
tonami X. W związku z tym w maju samoloty tylko czterokrotnie brały udział 
w patrolach bojowych. 11 maja dwie załogi wystartowały z Davidstow Moor na 
Wellingtonach IC, natomiast 18, 19 i 20 maja z lotniska Dale załoga Wellingtona 
X „S" HZ258 F/O H. Mieleckiego oraz Wellingtona X HE445 F/O B. Porębskiego 
wykonały patrole przeciwko okrętom podwodnym.

1 czerwca czescy piloci przyprowadzili do bazy lotniczej Docking cztery Wel
lingtony X (o numerach: HE494, HE455, HE304, HE302), które zostały przekazane 
polskiej jednostce przez czechosłowacki 311. dywizjon. Dwa dni później przeka
zano do innych jednostek ostatnich osiem Wellingtonów IC.

Wkrótce okazało się, że ta wersja samolotu nie nadaje się do torpedowania, 
w związku z czym dowództwo Coastal Command przesunęło jednostkę powro
tem do 19. Grupy. W pierwszych dniach czerwca jednostka przebazowała się na 
lotnisko Davidstow Moor w Kornwalii i otrzymała nowe samoloty w wersji da
lekiego rozpoznania Wellington XI i torpedowo-bombowe Wellington XIII. Ten 
ostatni typ zwany „choinką", od rzędu anten na kadłubie, został wyposażony 
w najnowszy typ radaru ASV Mk II pozwalający na wykrywanie w dzień i w nocy 
peryskopów płynących w zanurzeniu okrętów podwodnych.

3 lipca na patrol nad Biskaje wystartowały trzy Wellingtony X. Jeden z nich 
- HZ575 - z załogą F/O Mariana Nowaka nie powrócił do bazy. Ostatnia wia
domość tej załogi mówiła o walce z myśliwcami 40 mil na północny zachód od 
Brestu. Polegli: F/O M. Nowak, Sgt Roman Stręk, F/O Jerzy Błachowski oraz Sgt 
Stefan Piłat, Sgt Jerzy Fedak oraz Sgt Henryk Szulgin. Angielska stacja nasłucho-

5 Tamże.
6 IPiMS, LOT.A.Y.-1/3 X. Akta Kierownictwa Marynarki Wojennej i lotnictwa morskiego.

152



304. DYWIZJON BOMBOWY - SPADKOBIERCA TRADYCJI MDLOT...

Wellington XIII HZ643 „2M”, Davidstow Moor, lipiec 1943 roku

wa przechwyciła meldunek niemieckiego myśliwca o zestrzeleniu Wellingtona 
w tamtym rejonie.

8 lipca 1943 roku 304. dywizjon przeniesiono całkowicie do Coastal Com- 
mand. Duży wpływ na taką decyzję miało uzyskanie przez Polaków najwyższej 
oceny w nawigacji wśród dywizjonów Lotnictwa Obrony Wybrzeża. W związku 
z nowym przydziałem samoloty otrzymały nowy kod literowy. Składał się on 
z cyfry „2" oraz następującej po niej indywidualnej literze samolotu. Tego samego 
dnia załoga Wellingtona X „S" HZ258, sterowanego przez sierżanta pilota Stani
sława Kiełtyka z nawigatorem Sgt Stanisławem Salewiczem, zauważyła wynu
rzonego U-Boota. Podczas ataku przedni strzelec ostrzelał zanurzający się okręt. 
Zrzucono siedem bomb głębinowych, po czym zaobserwowano wydobywające 
się na powierzchnię przedmioty, w związku z czym okręt uznano za prawdopo
dobnie uszkodzony.

13 lipca trzy załogi wzięły udział w pierwszym patrolu przeciwko okrętom 
podwodnym na nowych Wellingtonach XIII (HZ576, HZ638, HZ646).

16 lipca załoga Wellingtona X HE304 dowodzona przez Sgt Stanisława Kieł
tyka podczas powrotu z patrolu była zmuszona, z powodu braku paliwa, opuścić 
samolot na spadochronach. Wszyscy lotnicy, tj.: Sgt S. Kiełtyka, Sgt Karol Pasieka, 
Sgt Stanisław Salewicz, Sgt Remigiusz Duszczak, Sgt Mikołaj Pawluczyk oraz Sgt 
Władysław Kaczan, wylądowali bezpiecznie.

26 lipca zaginął nad Zatoką Biskajską Wellington XIII „W" HZ640 z załogą: 
F/L Stanisławem Rolińskim, Sgt Romualdem Zagórowskim, F/L Władysławem 
Jagiełło, F/O Józefem Kulickim, Sgt Stanisławem Ehrlichem i Sgt Adamem Zawi- 
lińskim.

Trzy dni później, wkrótce po starcie, z powodu awarii silnika, pół mili od 
lotniska rozbił się Wellington X „K" HE576, w wyniku czego śmierć ponieśli S/ 
Ldr Zygmunt Janicki oraz Sgt Lech Rodziewicz. Pozostali lotnicy: F/L Tadeusz 
Kołodziejski i Sgt Karol Jóźwiak, odnieśli poważniejsze obrażenia, natomiast Sgt
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Mieczysław Matlak oraz Sgt Feliks Zentar wyszli z katastrofy bez szwanku. Obu 
poległych lotników pochowano na cmentarzu w Newark.

Pod koniec miesiąca otrzymano uzupełnienie w ilości 14 Wellingtonów XIII 
oraz przekazano do innych dywizjonów ostatnie cztery Wellingtony X.

W sierpniu dywizjon kontynuował rutynowe patrole przeciw okrętom pod
wodnym. Tym razem na akcje wysyłano po kilka samolotów razem, w celu zmu
szenia okrętów podwodnych nieprzyjaciela do przebywania pod powierzchnią 
morza. Dochodziło do coraz częstszych pojedynków z silnie uzbrojonymi w arty
lerię przeciwlotniczą U-Bootami. Luftwaffe również wysyłała dla ochrony swych 
okrętów zespoły myśliwskie liczące od kilku do kilkunastu samolotów, w związ
ku z czym straty rosły. Zdarzały się też pomyłki. I tak np. 2 sierpnia polski samolot 
zaatakował klucz Mosquito, ale na szczęście szybko zorientowano się w pomyłce.

10 sierpnia jednostkę zreorganizowano. Oddzielono wówczas część bojo
wą (personel latający) od części technicznej (obsługi samolotów), formując 6304. 
Eskadrę Techniczną, o stanie osobowym 126 wojskowych, pod dowództwem F/L 
Tadeusza Papisa. Nowy etat dywizjonu Coastal Command (WAR/CC/169C) 
przewidywał 309 wojskowych, w tym 55 oficerów.

13 sierpnia z lotu patrolowego nad Zatokę Biskajską nie powróciła załoga 
Wellingtona XIII HZ638 w składzie: P/O Sylwan Kielan, Sgt Witold Pastwa, F/L 
Stefan Widanka, Sgt Kazimierz Czarnecki, Sgt Franciszek Górka oraz Sgt Jerzy 
Dangel. Prawdopodobnie padli łupem niemieckich myśliwców.

Z okazji Dnia Żołnierza dywizjon wizytował Prezydent RP Władysław Racz- 
kiewicz. Wśród gości byli m.in. dowódca 19. Grupy Air Vice Marshal (gen. bryg.) 
B. E. Baker oraz gen. bryg. obs. Stanisław Ujejski, Inspektor Polskich Sił Powietrz
nych. Goście i gospodarze wzięli udział we mszy świętej celebrowanej przez ks. 
mjr Szczepana Walkowskiego. Zasłużonym lotnikom wręczono odznaczenia, po 
czym prezydent odebrał defiladę pododdziałów.
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W Kronice Dywizjonu prezydent RP wpisał się tymi słowy: „Oby dane Wam 
było w tej Księdze chwalebnych czynów jak najrychlej wypełnić kartę zwycięskiego 
triumfu nad wrogiem w rozstrzygającej walce o Wolność i Wielkość Polski"7.

22 sierpnia 1943 roku na patrol nad Zatokę Biskajska wystartowała załoga 
F/O Bolesława Porębskiego na Wellingtonie XIII „2K" HZ576 i nigdy nie po
wróciła. Po pięciu godzinach lotu lotnicy nadali sygnał o walce z Junkersami 88. 
W morskiej toni zginęli piloci: por. Bolesław Porębski i Sgt Konstanty Gawlik, 
nawigator F/O Bolesław Matuszewski, operator radaru F/Sgt Wiktor Walkiewicz 
oraz strzelcy pokładowi Sgt Stefan Szczepaniak i F/Sgt Jan Wojniłowicz.

Nazajutrz rozpoczął się nowy etap w działaniach operacyjnych dywizjonu - 
patrole nocne.

6 września powracającą z nocnego patrolu załogę F/Sgt Franciszka Rybar- 
czyka z nawigatorem F/O Wacławem Chomkiem zaatakowały znienacka cztery 
Ju 88. Atak został wykonany równocześnie z tyłu i z przodu, ale na szczęście 
pierwsze serie myśliwców okazały się niecelne. Podczas 15-minutowej walki 
strzelcy pokładowi zestrzelili jednego Junkersa. Uszkodzony Wellington XIII 
„2M" HZ643 zdołał skryć się w chmurach. Lądowanie odbyło się przymusowo 
bez podwozia na łące obok lotniska, przy czym załoga nie odniosła ran, oprócz 
F/O W. Chomki, któremu odłamki pokaleczyły twarz. W kadłubie samolotu do
liczono się 116 przestrzelin od działek i karabinów maszynowych.

8 września pięć załóg wystartowało na ostatni patrol na Wellingtonach XIII. 
Były to zarazem ostatnie loty we wrześniu.

Osiem dni później dywizjon otrzymał najnowszą wersję patrolowego Wel
lingtona XIV. Samolot został wyposażony w reflektor Leigh Light do oświetlania 
okrętów podwodnych w nocy, doskonalsze radary ASV Mk III oraz urządzenia 
do ślepego lądowania.

Do końca października personel jednostki zapoznawał się z nowymi samolo
tami i ich wyposażeniem. Wykonano jedynie cztery loty bojowe. Pierwsze zada
nie operacyjne na nowym typie samolotu wykonały 28 października dwie załogi 
-F/O Kazimierza Dzięgielewskiego na „2D" HF186 oraz F/L Jana Ochalskiego 
na „2A" HF188. Nazajutrz oba samoloty z innymi załogami ponownie wystarto
wały na loty patrolowe.

W tym okresie wprowadzono również nowy etat dywizjonu, który ustalał 
stan sprzętu latającego na 12 plus trzy Wellingtony, zaś personel na 229 lotników 
(w tym 108 osób personelu latającego).

25 września przekazano wszystkie posiadane Wellingtony XIII (19 sztuk) 
do brytyjskiego 547. dywizjonu, natomiast pięć dni wcześniej oddano ostatniego 
Wellingtona X do 6. OTU.

Ważnym wydarzeniem dla jednostki była pierwsza wizyta Naczelnego Wo
dza generała Kazimierza Sosnkowskiego z towarzyszącymi polskimi i angielski-

IPiMS, akta LOT A.V.36/8 Historia Dywizjonu 1.1.
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Wellington XIV HF200 „2H”, Davidstow Moor

mi oficerami. Generał Sosnkowski przyleciał do Davidstow Moor 9 października 
o godz. 17. Jego samolot podkołował do „Flying Control", gdzie czekali na niego 
dowódca stacji i dowódca dywizjonu oraz pluton honorowy. Reszta dyonu cze
kała w pobliżu hangarów, gdzie dowódca dywizjonu zdał raport Naczelnemu 
Wodzowi, po czym oficerowie i podoficerowie zostali udekorowani Krzyżami 
Virtuti Militari, Krzyżami Walecznych oraz Srebrnymi Krzyżami Zasługi. Następ
nie odbyła się defilada, a po niej Naczelny Wódz na krótkiej odprawie z oficerami 
nakreślił przyszły rozwój lotnictwa. Wieczorem po wspólnej kolacji goście wysłu
chali koncertu akordeonowego w wykonaniu F/O Jana Ochalskiego. Następnego 
dnia dostojny gość po obejrzeniu samolotów odjechał do Predannack.

W listopadzie niesprzyjające warunki atmosferyczne ograniczyły ilość lotów. 
Wykonano 60 wylotów bojowych, ale nie napotkano okrętów podwodnych ani 
samolotów wroga. Nie obeszło się jednak bez wypadku, na szczęście nikt z pol
skiej załogi nie odniósł obrażeń. Otóż 7 listopada powracająca z nocnych ćwiczeń 
z reflektorem Leigh Light załoga F/L Alfreda Kasprzyka na (HF150) podczas lądo
wania w bazie Haverfordwest rozbiła samolot, zderzając się z innym samolotem.

18 listopada dowództwo dywizjonu objął mjr obs. Czesław Korbut, zastępu
jąc dotychczasowego dowódcę S/Ldr Mieczysława Pronaszko, który odszedł do 
Inspektoratu Lotnictwa. Na dowódcę eskadry „A" wyznaczono mjr obs. Edwarda 
Stańczuka, zaś S/Ldr Jerzy Kranc kontynuował dowodzenie eskadrą „B".

W grudniu uczestniczono w 80 misjach bojowych, nie napotykając przeciw
nika. W dniach 13-15 grudnia dywizjon przeniósł się na lotnisko Predannack 
w Kornwalii. Sześć dni później powracający z patrolu Wellington XIV „2S" HF208 
pilotowany przez F/Sgt Klemensa Adamowicza wskutek złej pogody rozbił się 
o górę Brandon Head w zachodniej Irlandii. Wraz z dowódcą zginęła cała załoga: 
Sgt Stanisław Czerniawski, Sgt Naftali Hirsh Kufi i k, operator radaru Sgt Paweł 
Kowalewicz, oraz strzelcy pokładowi Sgt Kazimierz Ługowski i Sgt Wincenty 
Pietrzak. Sgt Kuflika pochowano na Cmentarzu Żydowskim w Carnmoney koło
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-Ifastu, zaś pozostałych lotników pogrzebano na cmentarzu Milltown w Belfa
ście. Prawdopodobną przyczyną katastrofy było uderzenie pioruna.

Rok 1943 zakończono udziałem w 140 akcjach, wykonując 574 wyloty bojowe 
,v czasie 4770 godzin. Kolejny rok wojny dywizjon rozpoczął z pełnym stanem 
24 załóg operacyjnych.

Ciężkie straty zadane U-Bootom zmusiło Dowództwo Okrętów Podwodnych 
do zmiany taktyki działania. W pierwszej kolejności zwiększono uzbrojenie prze
ciwlotnicze okrętów podwodnych, dodając poczwórne działko kal. 20 mm oraz 
pojedyncze działko kal. 37 mm. Natomiast wyjście z baz realizowano w grupach 
po kilka okrętów, podobnie wynurzanie się w celu ładowania akumulatorów, 
zwykle nocą.

Pojedynki U-Bootów z samolotami pomimo ich silnej obrony przeciwlotni
czej coraz częściej kończyły się uszkodzeniem lub zatopieniem okrętu podwod
nego. Sytuację nieco poprawiło wyposażenie ich w chrapy (niem. „schnórkel"), 
urządzenie pozwalające na pobieranie powietrza atmosferycznego, bez koniecz
ności wynurzenia się na 
powierzchnię. Okręt mógł 
wówczas płynąć tuż pod 
powierzchnią wody, uży
wając silników spalino
wych. Zwiększono także 
prędkość i zasięg okrętów 
podwodnych. Prowadzono 
również prace nad skon
struowaniem napędu nie
zależnego od powietrza. 
Jednak nie miało to już 
wpływu na wynik Bitwy 
o Atlantyk.

W styczniu 1944 roku 
trudne warunki atmosfe
ryczne ograniczyły loty. 
Wykonano 16 wypraw 
w czasie 752 godzin. Za
atakowano trzy U-Booty, 
co oznaczało, że dywizjon 
wdrożył się do swoich za
dań na nowym sprzęcie 
i opanował stosowanie re
flektorów Leigh Light i ra
daru.

Technik podczas obsługi silnika 
Bristol Hercules XVII, napedzaiat 
Wellingtona XIV
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Wczesnym rankiem 3 stycznia załoga Wellingtona „2F" HF199 pilotowane
go przez F/Sgt Stanisława Kiełtykę wykryła przy pomocy radaru wynurzonego 
U-Boota i zaatakowała go. Nie wykorzystano reflektorów Leigh Light, gdyż okręt 
podwodny był dobrze widoczny w świetle księżyca. Zrzucono na wroga sześć 
bomb głębinowych oraz ostrzelano z broni pokładowej, po czym tylny strzelec 
zauważył silną eksplozję po wybuchu bomb i okręt uznano za uszkodzony. Naza
jutrz załoga F/O Hieronima Czyżuna lecąca na Wellingtonie „2B" HF185 zauwa
żyła innego całkowicie wynurzonego U-Boota i zrzuciła sześć bomb głębinowych, 
a następnie ostrzelała okręt z broni pokładowej. Okręt ten, później zidentyfikowa
ny jako U-629 typu VIIC, został uszkodzony.

14 stycznia podczas ćwiczeń z brytyjskim okrętem podwodnym utracono 
nad morzem Wellingtona XIV „2E" HF198, a wraz z nim całą załogę w składzie: 
F/O S. Nowacki, F/L Wiktoryn Ciechanowski, F/O Wacław Chomka, F/Sgt Ta
deusz Krzywoń oraz Sgt Włodzimierz Druciak. Wysłane na poszukiwania samo
loty nie znalazły żadnych śladów tragedii. Morze wyrzuciło na brzeg ciało F/O 
S. Nowackiego, który został pochowany na cmentarzu Weston Hill w Plymouth.

Poprawa pogody pod koniec stycznia zwiększyła aktywność dywizjonu, 
szczególnie noc z 28 na 29 okazała się obfitującą w wydarzenia. Podczas patrolu,

Wellington XIV HF330 „2N” załogi por. pil. Leszka Między- 
brodzkiego nazajutrz po walce stoczonej z U-Bootami, Chivenor, 
5 maja 1944 roku
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Załoga por. pil. L. Międzybrodzkiego przy uszkodzonym „2N”. 
Od lewej: sierż. Kazimierz Lewandowski, por. obs. Wojciech Przy
bylski, sierż. Zygmunt Pryliński, por. pil. Leszek Miedzybrodzki, 
sierż. Bolesław Jankowski, sierż. pil. Franciszrk Czekalski
tuż po godzinie 21.00, Wellington „2P" HF181 Sgt Leopolda Matjaszka został zaata
kowany przez Me 110. Załoga odpowiedziała ogniem, trafiając wroga, który prze
rwał walkę. Dwie i pół godziny później załoga F/O Leopolda Antoniewicza lecąca 
na Wellingtonie „2G" HF202 uzyskała kontakt radarowy i po włączeniu reflektora 
Leigh Light dostrzegła wynurzonego U-Boota. Zrzucono sześć bomb głębinowych 
i ostrzelano go z karabinów maszynowych, na co okręt odpowiedział ogniem z 
działka i karabinów maszynowych. Wynik tej potyczki pozostał nieznany.

Następnej nocy załoga F/O Tadeusza Kolanko z nawigatorem F/O Janem 
Końskim lecąca Wellingtonem „2U" HF268 w drodze na patrol dostrzegła nie
przyjacielski niszczyciel niedaleko wybrzeża francuskiego. Pomimo intensywne
go ognia przeciwlotniczego zaatakowała go sześcioma bombami głębinowymi. 
Strat zadanych okrętowi nie ustalono, zaś załoga cało powróciła do bazy.

Ówczesny F/O Jan Koński po latach tak wspominał ten lot: „Podczas jednego 
mego lotu w nocy 30 stycznia 1944 roku na ekranie radaru pojawił się «blip», podano od
ległość i kierunek od samolotu. Podałem radiooperatorowi naszą pozycję, wskoczyłem do 
celownika, nastawiłem aparat na wyrzut wszystkich bomb, otworzyłem komorę bombową, 
opuściłem reflektor, czekając w napięciu na cel. Naprowadzający podawał stale odległość. 
Radiotelegrafista nadawał zakodowaną depeszę, że idziemy do ataku na łódź podwodną.
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Po zbliżeniu do celu oświetliłem go reflektorem i zobaczyłem przed nami niemiecki okręt. 
Był to duży niszczyciel klasy M z charakterystyczną nadbudówką. Zwolniłem wszystkie 
bomby, które padły przed rufę i na rufę okrętu. Około 2 godziny krążyliśmy, okręt stał 
w miejscu, zadania nie wypełnił"3.

W literaturze lotniczej opisującej zmagania wojenne niewiele miejsca poświę
ca się personelowi technicznemu różnych specjalności - „lotnikom bez skrzydeł", 
dzięki którym sprzęt latający był zawsze dokładnie sprawdzony i sprawny. Od 
ich fachowości zależało wszak życie załogi.

W swoich wspomnieniach wiele miejsca poświęcił ich pracy wówczas F/O 
Bohdan Ejbich: „Brygada technicznej obsługi już od wczesnego ranka ma pełne ręce 
gorączkowej roboty. Ciężkie pokrowce spadły z motorów. Duży tankowiec na kołach 
wypełniał pojemne zbiorniki benzyną lotniczą. Niewielkie ciągniki o napędzie akumu
latorowym suną w stronę samotnie stojących maszyn. Długi rząd małych wózeczków 
obciążonych ładunkiem bomb głębinowych płynie wzdłuż wąskich pasów asfaltowych 
alejek. Potężne podbrzusza kadłubów świecą głębią otworów pomiędzy dwoma zwisają
cymi klapami zamknięć.

Zaczepy wyrzutników sprawdzone. Zbrojmistrze i rusznikarze montują pojemniki 
z ładunkiem pasów karabinów maszynowych, błyszczących miedzianym kolorem naboi. 
Jeszcze jedna próba hydraulicznych urządzeń obracających wieżyczkę tylnego Strzelca. 
Wszystko musi grać na sto dwa.

Motory wyją na pełnych obrotach. Sam szef na stanowisku przy tablicy rozdzielczej 
(F/Sgt Brunon Wierciński - przyp. autora) sprawdza skok śmigła. Patrzy długo na 
piastę, a potem na każdą z masek silnika. Szef często powtarzał - nie ma prawa, psia- 
jucha, drgnąć. Przełącza włączniki kontaktów i sprawdza. Ucho wsłuchuje się w każdą 
zmianę dźwięku.

Szef często mówił - muszą tak kolędować słodko jak u Pana Jezusa w żłobku, psia- 
jucha. Czy tylko aby się nie dławi. Popycha manetkę od przepustnicy. I znów słucha. Szef 
odróżnia świst wirnika od metalicznego dźwięku sprężarek.

Sekcja techników radioobsługi przy odbiorniku i nadajniku. Jeden już sprawdza 
tarcze monitora radaru. Jasny promień obraca się regularnie. Obok torba z narzędzia
mi. Dotyka każdą gałkę aparatu. Skręca i zmienia zasięg obrazu. Sprawdza modulację, 
natężenie i siłę światła. Na szyjach kable z wtyczkami. Słuchawki przesunięte na skroń. 
Za pasem śrubokręty, obcęgi i dhigonose szczypce. Szpulka kolorowego drutu na stole 
nawigatora. W obszernych przepaściach kieszeni kombinezonów taśma izolacyjna, śrubki, 
uszczelki, nakrętki, miękki pręt zgniecionego lutu.

Mechanik biegnie wzdłuż linek sterów. W ręku kłębek szmat i oliwiarka. Sprawdza 
każdą zwrotnicę i każdą przekładnię. Tu kropla oleju. Tam płacheć smaru.

Pirotechnik zajrzał do zasobników z rakietą sygnalizującą. Uzupełnia w dymną pe
tardę. Instrumenciarze obok przyrządów pokładowych. Ciśnienie oleju przepisowe. Tem
peratura głowic cylindrów. Sztuczny horyzont.

K Relacja Jana Końskiego z 2007 roku w posiadaniu autora.
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Obrotomierz jak lala. Kombinerki w ręku. Regulują podejrzaną oscylację wskazówki. 
Sygnały. Światełka. Małe żaróweczki. Igła amperomierza w obwodzie dynamo prądu sta
łego melduje na baczność dobrą pracę regulatorów. Oporniki przyćmienia kabiny trzeba 
będzie wymienić. Przednia gondola przeźroczystego plexiglasu błyszczy czystością.

Odeszli już rusznikarze i pirotechnicy. Bomby schowane, cierpliwie wiszą na zacze
pach. Szef mechaników jeszcze raz spojrzał na maszynę, splunął, psiajucha, wsiadł na 
rower i ciężko pedałując pod wiatr, odjechał w stronę hangarów.

Maszyna gotowa do lotu czekała na załogę”9.
W lutym 1944 roku zaatakowano dwa U-Booty. 11 lutego załoga F/O Hie

ronima Czyżuna, lecąca na Wellingtonie „2B" HF185, zrzuciła sześć bomb głę
binowych na zanurzającego się U-Boota. Nocą z 3 na 4 lutego, Wellingtona XIV 
„2Z" HF277 F/O Leopolda Mieleckiego zaatakowały dwa Ju 88, ale dzięki umie
jętnościom pilota załoga wyszła cało z opresji, wracając do bazy uszkodzonym 
samolotem.

W nocy z 11 na 12 lutego załoga Wellingtona „2C" HF179 F/Sgt Stanisława 
Kiełtyki zaatakowała okręt podwodny bombami głębinowymi, obramowując cel, 
ale wynik akcji pozostał niewyjaśniony. W połowie miesiąca dywizjon przeba- 
zował się z Predannack do Chivenor również w Kornwalii. Jednostka spełniła 
życzenie Grupy, by kontynuować działania bez przerwy i dzienne angażowała 
pięć samolotów. Pomimo przenosin i niesprzyjającej pogody dyon 304. dokonał w 
lutym znacznego wysiłku bojowego, bowiem brał udział w 21 operacjach w cza
sie 1023 godzin, a także w 67 wylotach nieoperacyjnych, w czasie 170 godzin.

Marzec 1944 roku przyniósł zmiany w taktyce radarowej wypróbowywane 
dla przeciwdziałania nowym niemieckim urządzeniom zakłócającym pracę rada
ru i dla wypracowania najlepszej metody skrytego podchodzenia do U-Bootów. 
Nocą 3 marca załoga ppłk. pil. Józefa Werakso na Wellingtonie XIV „2U" prze
prowadziła udany atak na U-Boota. Samolot obramował kilwater okrętu pod
wodnego salwą bomb głębinowych. Sztab morski uznał, że okręt został prawdo
podobnie zniszczony. Nocą z 10 na 11 marca załoga F/O Leopolda Antoniewicza 
zauważyła zanurzającego się U-Boota, ale zbyt późno, by przeprowadzić atak.

Nieco przed północą 26 marca tylny strzelec radiotelegrafista Wellingtona 
„2F" HF199 - Sgt Kazimierz Barański z załogi F/O Hieronima Czyżuna - do
strzegł iskry z rur wydechowych dwóch samolotów nieprzyjaciela. Pilot F/O Hie
ronim Czyżun w Kronice Dywizjonu tak oto relacjonował walkę: „Mniej więcej 
w dwie godziny po wystartowaniu na nocny patrol tylny strzelec przerwał ciszę 
niemal obojętnym głosem: nawigator, proszę ustalić położenie, dwóch Niemców na ogo
nie. Noc była widna, jasna, widoczność dobra, więc wiedzieliśmy, że nie pozostało nam 
nic innego, jak przyjąć walkę. Zbliżają się do ataku - brzmiał następny meldunek Strzelca 

dam im serię! Niemcy musieli być starymi wygami, bo przyszli bardzo blisko, zanim 
otworzyli ogień.

Ejbich Bohdan, Wspomnienia stalowego munduru, Toronto 1977, s. 74-75.
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Próbowaliśmy uników. Ostre znurkowanie w prawo nie przerwało styczności, ale 
pozwoliło tylnemu strzelcowi dać nieprzyjacielowi trochę «confetti». Jego celowanie mu- 
siało być tak pewne, jak jego głos, gdyż jeden z Niemców przeleciał pod naszym ogonem, 
zostawiając za sobą długi warkocz dymu i płomieni. W sekundę później nastąpił nad 
samą wodą wybuch - olbrzymi blask oświetlił kabinę jakby w dzień.

Drugi myśliwiec atakował dalej, ale ze słabnącym zacięciem i wkrótce przerwał atak.
Nasz dowódca sprawdził przez intercom każdego członka załogi i wszyscy odpo

wiedzieli, że są O.K. Ale po kilku minutach, gdy tylny miał zmienić radiotelegrafistę, 
zameldował: - Sorry, moja prawa ręka jest coś nie w porządku. - Twarz jego była cała 
pokryta krwią, a ręka krwawiła z głębokiej rany.

Gdy wylądowaliśmy w bazie, znaleziono w samolocie więcej szkód, aniżeli się spo
dziewaliśmy. W lewym skrzydle było pełno dziur, a osłona tylnej wieżyczki była rozbita 
w kawałki. Jednak dopiero następnego dnia, uprzytomniliśmy sobie, jak wielkie szczęście 
mieliśmy, gdyż obsługa znalazła cztery pociski przeciwpancerne w jednym ze zbiorni
ków"10.

W raporcie bojowym zapisano krótko: „Załoga «2F» d-ca por. Czyżun została 
zaatakowana przez dwa Me 110 na pozycji 48 '50 N. 08'57 W. Atak nastąpił o godz. 
23.22 i trwał 14 minut. W czasie walki jeden Me 110 został zestrzelony na pewno, 
a drugi prawdopodobnie uszkodzony. Z załogi tylko tylny strzelec sierż. Barański został 
lekko ranny w rękę i ucho odłamkami z wieżyczki. Samolot oprócz lekkiego uszkodzenia 
wieżyczki miał przestrzelone skrzydło i zbiornik na benzynę. Kategoria uszkodzenia sa
molotu «A». 6 x 250 Ibs D.C. Torpexn zostały wyrzucone w czasie walki.

Po walce tej dowódcy dywizjonu wywnioskowali, że nieprzyjaciel stosuje 
radiowe środki naprowadzania nawet w samolotach myśliwskich operujących 
nad Atlantykiem.

Sgt Kazimierz Barański za swą postawę otrzymał wysokie brytyjskie odzna
czenie DFM.

Następnej nocy polskie Wellingtony zaatakowały dwa, niestety brytyjskie 
niszczyciele, o których obecności w tym rejonie nie powiadomiono. Na szczęście 
obyło się bez ofiar i szkód. W marcu dyon 304. wykonał 27 operacji w czasie 1126 
godzin.

W ciągu marca 1944 roku samoloty 19. Grupy pobiły wszelkie dotychczasowe 
rekordy, wylatując łącznie 16.750 godzin. Wszystkie dywizjony otrzymały gratu
lacje, ale Air Vice Marshal (gen. bryg.) B.E. Baker, dowódca 19. Grupy, przekazał 
specjalne pochwały 304. dywizjonowi, określając go jako „wybitny, przekraczający 
plan zarówno w lotach operacyjnych jak i treningowych łącznie o 185 godzin". Tylko 
cztery dywizjony Coastal Command przekroczyły 100 godzin lotu na samolot, 
przy czym Dyon 304. znalazł się na czele z wynikiem 105,9 godzin na samolot. 
1,1 IPiMS, akta LOT A.V.36/8 Historia Dywizjonu 1.1.
11 Oznaczało to sześć 250-funtowych bomb głębinowych (DC - depth charges) wypeł
nionych mieszanką silnych materiałów wybuchowych (głównie trotyl i hexogen), zwaną 
Torpexem
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Z; łoga kpt. pil. Stefana Kowalskiego, Chivenor, maj 1944 roku
Wysiłek dyonu 304. w kwietniu 1944 roku był znacznie mniejszy, głównie 

z p vodu konieczności przeszkolenia załóg w pracy z nowym radarem ASV 
Ml VI. W ciągu miesiąca przyjęto na stan 20 zmodyfikowanych Wellingtonów 
GF IV (HF180, HF134, HF329, HF303, HF334, HF388, HF397, HF386, HF330, 
H 331, HF229, HF304., HF421, HF419, HF420, HF448, HF451, NB767, HF422 oraz 
H 150), ale cztery z nich (HF180, HF134, HF450, HF422) przekazano wkrótce in
nym jednostkom, tak jak i sześć wcześniejszych Mk XIV.

Podczas patroli stracono dwie załogi. Wieczorem 6 kwietnia o godz. 19.56 
na lot patrolowy w rejon Zatoki Biskajskiej wystartował z Chivenor Wellington 
XI „2V" HF121 z załogą F/Sgt Bronisława Martona. Około godz. 1.23 odebrano 
sy i lał SOS z samolotu i łączność została przerwana. Prawdopodobnie został ze
strzelony do morza przez niemieckiego myśliwca, wskutek czego zginęła cała za
li \ a: F/ Sgt B. Marton, F/Sgt Stanisław Franczak, F/O Szczepan Stanczykiewicz 
o ra;. sierżanci r/op. Włodimierz Kołodziej, Bronisław Janicki i Adam Sankowski. 
Tyl ,o ciało Sgt A. Sankowskiego morze wyrzuciło na brzeg w hiszpańskim Riba- 
deo Pochowano go na cywilnym cmentarzu w Burela-Lugo w Hiszpanii.

Kolejna zmiana dowódcy dywizjonu nastąpiła 10 kwietnia 1944 roku. Odcho
dzącego mjr. obs. Czesława Korbuta, zastąpił S/Ldr Jerzy Kranc.

We wczesnych godzinach rannych 11 kwietnia 1944 roku tragiczny los stał się 
udziałem Wellingtona XIV „2A" HF188. Obok nawigatora załogi S/Ldr Edwarda 
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Stańczuka, dowódcy eskadry „A", na pokładzie był ppłk dypl. obs. Stanisław 
Poziomek, który jako ochotnik postanowił wziąć udział w locie. W/Cdr St. Pozio
mek, zastępca szefa Sztabu Inspektoratu Sił Powietrznych oraz były dowódca dy- 
onu 304., składał wówczas wizytę w jednostce z okazji pożegnania odchodzącego 
dowódcy. Samolot wystartował na patrol w rejon Zatoki Biskajskiej o godz. 23.57. 
Po kilku godzinach otrzymano sygnał SOS wraz z informacją o walce z niemiecki
mi myśliwcami. Prawdopodobnie zostali zestrzeleni do morza. Zginęli: F/O Lech 
Małanicz, W/O Wacław Czekalski, S/Ldr E. Stańczuk, W/Cdr S. Poziomek, F/ 
Sgt Edward Sądecki, F/Sgt Franciszek Matlak oraz F/Sgt Bogusław Szpinalski. 
Tylko zwłoki W/Cdr S. Poziomka morze wyrzuciło na brzeg. Pochowano go na 
Brytyjskim Cmentarzu Wojennym w hiszpańskim Bilbao.

Byli to ostatni polegli lotnicy 304. dywizjonu w czasie II wojny światowej.
Były również przyjemne sytuacje w dziejach dywizjonu, w końcu nie samą 

walką piloci żyli. Otóż 13 kwietnia gościła u śląskich lotników Wojskowa Czo
łówka Teatralna „Lwowska Fala" z przedstawieniem „Piąty Front". W programie 
były m.in. piosenki Mariana Hemara, dialogi w wykonaniu Szczepka i Tońka 
oraz duety z operetek. Sala teatralna nie mogła pomieścić widzów, bowiem przy
było również wielu Anglików. Wesołe, barwne i pogodne widowisko oraz świet
ni wykonawcy zdobyli serca całego dywizjonu.

W końcu kwietnia załogi dyonu 304. stoczyły dwie walki. Jedną z nich sto
czyła nocą z 20 na 21 kwietnia załoga F/L Stefana Kowalskiego na „2F" (F199), 
walcząc z dwoma Ju 88, na południowy-zachód od Saint Nazaire. Potyczka 
z Niemcami trwała ponad półtorej godziny i był to pojedynek radarowy.

Jednym z bohaterów tego pojedynku był F/O Bohdan Ejbich, który w tym 
czasie siedział za sterami samolotu, na miejscu dowódcy załogi. Opisał je w swo
ich wspomnieniach, które cytuję ze skrótami: „Jednym z niezapomnianych przeżyć 
w towarzystwie kpt. Kowalskiego, por. obs. Janka Końskiego oraz sierżantów Spurka, 
Jeziorowskiego i Dudka był właśnie ten lot. Po kilku godzinach lotu i na ostatniej nodze 
patrolu znaleźliśmy się w pobliżu Francji. Dokładniej - u wlotu do szerokiej zatoki portu 
St. Nazaire.

Siedziałem właśnie przy sterach ze stojącym obok kpt. Kowalskim. Maszyna płynęła 
spokojnie. Niemal z godnością. Przy zupełnym braku wiatru. Skręciliśmy w stronę An
glii. Patrol właściwie już się kończył. Gdy nagle... jak piorun z jasnego nieba... jasna 
nieprzerwana stróżka błysków świetlnych powyżej kabiny pilota. Nieprzewidzianie... 
niespodziewanie. W sekundę potem jeszcze jedna linia... tuż nad prawym skrzydłem.

Jesteśmy w ogniu - krzyknąłem. Jednocześnie radiooperator melduje: Nocni myśliw
cy! Na ogonie!

Dwa zbliżające się błyski na tarczy radaru sprzężonego w obwodzie połączeń z naj
krótszym zasięgiem informowały o odległości obu wrogów. Zaskoczenie było tak nagłe 
i tak niespodziewane, że gdybij otworzyli ogień z o wiele mniejszej odległości, prawdopo
dobnie Wellington waliłby się w tym momencie w kierunku głębi morskiej.
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O zmianie pilotów nie mogło być mowy. Jednoczesny unik w głębokim zakręcie 
v> lewo pokrył się z okrzykiem Kowalskiego: - «Obniż lot... lecimy na Atlantyk. Uważaj, 
będą za chwilę atakować z przodu». Mózg pracował na tych samych obrotach co motory.

Automatyczne dodanie gazu zwiększyło szybkość. Śmigła cięły powietrze 22-set- 
nym obrotem na minutę. Bomby głębinowe spadły z chwilą wyprowadzenia maszyny do 
lotu poziomego. Wysokościomierz elektryczny stał się jednym z najważniejszych instru
mentów pokładowych. Wskazywał 50 stóp nad wodą. Kurs 270 stopni. Byle jak najdalej 
od brzegów francuskich.

Tylny strzelec oddał opóźnioną serię do niewidzialnego celu. Por. Koński stanął 
?■ wieżyczce astro. Nie ulegało wątpliwości, że myśliwcy przygotowują się do następnego 
ataku. Jeden z prawej. Drugi z lewej.

Radiota przerywa ciszę radiową, która do tej pory obowiązywała. SOS - poszło już 
dawno do bazy, a tu dopiero pierwsza minuta mija.

Uwaga - woła radiooperator. Atakuje z prawej... jedna mila... 1000 yardów... 600 
yardów. Za chwilę zwolni spust karabinów.

Jeszcze czas... wytrzymać nerwowo. Trzeba zakręcić w ostatnim momencie.
Czterysta! - woła radiooperator. Skręt w lewo. Na linię nowego nastrzału. Drugi 

myśliwiec przykłada się do powtórzenia ataku. Znów gwałtowny unik z lekkim podcią
gnięciem maszyny do góry. Nie mamy prawa się zwalić. Szybkość wystarczająco duża. 
Druga seria szybko gasnących światełek przeszła tuż nad ogonem. Za wysoko! Jeszcze 
nas nie dostał. Ciemna plama świsnęła nad nami. Atak na wprost! - woła ponownie 
operator. W mikrofonie słychać tylko jego głos. Jest naszym okiem.

Już tylko 600 yardów. Czterysta... i znów unik. 1 znów jasna smuga. Mikrofon... 
[tylny strzelec...] «karabiny się zacięły!» - woła. Jak najdalej w głąb Atlantyku - powta
rza Kowalski. Musimy ich strząchnąć. 1 znów kolejny atak. Najpierw jeden, potem drugi. 
Otwierają ogień z bliższych odległości niż poprzednio. Nasze karabiny nadal zacięte. 
I znów atak od przodu. Głęboki unik. Raz w lewo, raz w prawo. Zerkam na zegary. Czas 
zaczyna się dłużyć. Tyłny zapomniał wyłączyć mikrofon. Słyszę, że znów strzela. Bardzo 
krótko. Zacięły się, woła. Dlaczego teraz? Znów krótka seria. To strzelał przedni. Lecimy 
nadał na bardzo niskiej wysokości. Nasze motory pracują wspaniale. Dudnią rytmicznie, 
jakby wiedziały, że tu o ich życie też chodzi. Ale oni nadal się przymierzają. 1 znów 
raptowny skręt - unik z podniesieniem maszyny do góry.

Zredukuj obroty! - woła Kowalski. Zejdź na dwa tysiące! Palimy benzynę zbyt rap
townie. Radiooperator nadal nadaje kreski namiarów. Niech przynajmniej wiedzą, gdzie 
nas zestrzelili. Nie damy rady - mówi Koński - lecąc w głąb Atlantyku! Bierzmy kurs 
no. Anglię! Zgoda! Podaj dokładny kurs, jeśli potrafisz.

Zaczynam lecieć delikatnym zygzakiem. Nie mogę im ułatwić znalezienia wzro
kowej pozycji. Zmieniam lekko kurs. Dwa stopnie zygzakiem na prawo. Dwa stopnie 
zygzakiem na lewo. Radiooperator dostrzegł, że jeśli szybko wyłączy radar i ponownie 
go zapali, odbiór jasnych punktów oscyluje jaskrawym blaskiem. Jeśli u nas to się dzieje, 
podobna interferencja może niepokoić odbiór na tarczach niemieckich radar-aparatów.
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Włączaj i wyłączaj - woła Koński. Ale dopiero w ostatnim momencie! Właśnie zbliża 
się jeden. Nasz radar dopuścił ich na bliższą odległość. Głęboki wiraż. Seria przeszła w 
pobliżu. Jeszcze jeden ostry, brawurowy atak ze strony dwóch Niemców. Odchodzą!"12.

Pomimo zacięcia karabinów maszynowych tylnego Strzelca i ciągłego ata
ku Niemców załoga wyszła bez szwanku. Na ostatnich litrach paliwa lądowała 
w Predannack w stożkach reflektorów.

Cztery noce później, załoga dowódcy eskadry „A", F/L Jana Ochalskiego 
lecąca na Wellingtonie „2E" HF303 stoczyła podobną, ale krótszą walkę z nie
mieckimi myśliwcami. Natomiast tylko raz atakowano U-Boota. Atak wykonała 
załoga F/O Lesława Międzybrodzkiego na Wellingtonie „2W" HF386 we wcze
snych godzinach 29 kwietnia. Bomby głębinowe obramowały okręt, ale wyników 
nie udało się stwierdzić. W trakcie ataku okręt ostrzelał samolot.

Miesiąc zamknięto liczbą 19 operacji w czasie 526 godzin. Z dowództwa Co
astal Command otrzymano pismo gratulacyjne za osiągnięcie pierwszego miejsca 
w zawodach w bombardowaniu i trzeciego w strzelaniu ze wszystkich dywizjo
nów podległych temu dowództwu.

Działania w maju 1944 roku zostały ograniczone dla zachowania możliwie 
największej liczby samolotów do nadchodzącej inwazji Europy. W drugiej poło
wie miesiąca dowództwo 19. Grupy wymagało tylko dwóch Wellingtonów w go
towości do lotu, a po 25 maja nie wykonywano już żadnych lotów operacyjnych. 
Dziesięć samolotów wyposażono w aparaty fotograficzne do zdjęć nocnych. Od
notowano dwa ataki na U-Booty i trzy spotkania z nieprzyjacielskimi myśliwca
mi.

Do nocnego spotkania z dwoma U-bootami doszło z 4 na 5 maja 1944 roku. 
Na patrolowanie Zatoki Biskajskiej wystartowały między godziną 19.50 a 20.40 
cztery Wellingtony XIV z biało-czerwonymi szachownicami pod kabiną pilota. 
Lot przebiegał przy pełnym zachmurzeniu nieba w niskim stratusie, przy sil
nym porywistym, północnym wietrze. Załoga Wellingtona XIV „2N" HF330 F/O 
Lesława Międzybrodzkiego (Sgt Franciszek Czekalski - II pilot, F/O Wojciech 
Przybylski - nawigator, Sgt Zygmunt Pryliński - radiotelegrafista oraz strzelcy 
płatowcowi Sgt Bolesław Jankowski i Sgt Kazimierz Lewandowski) na trasie lotu 
nawiazała kontakt radarowy w odległości 21 mil, w pozycji 46.24N, 07.14W. Po 
dojściu i zaświeceniu reflektora zauważono, a następnie zaatakowano nieprzy
jacielski okręt podwodny, wyrzucając sześć 250-funtowych bomb głębinowych 
Torpex, na co okręt odpowiedział ogniem. Stwierdzono celne trafienie U-Boota, 
ale okazało się, że w sąsiedztwie jest jeszcze drugi okręt, który również otworzył 
ogień w kierunku samolotu. W wyniku ostrzału w Wellingtonie unieruchomiona 
została tylna wieżyczka strzelecka, a także zgasło światło reflektora, lecz mimo 
tych uszkodzeń załoga szczęśliwie wylądowała w bazie.

Dowódca dywizjonu S/Ldr Jerzy Kranc zapisał w raporcie bojowym nastę

12 Ejbich Bohdan, Wspomnienia stalowego munduru, Toronto 1977, s. 132-139.
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pujące słowa: „Załoga por. Międzybrodzkiego odznaczyła się odwagą i precyzją ataku", 
oraz w uwagach i wnioskach: „Atak przemyślany i przeprowadzony do końca, mimo 
silnego ognia p-lotn. z łodzi podwodnych. Załoga dała dowód najwyższej dyscypliny".

Polski oficer łącznikowy przy dowództwie Coastal Command S/Ldr Jan Ta
deusz Buczma wystawił załodze następującą ocenę: „Bardzo dobry atak. Łódź praw
dopodobnie poważnie uszkodzono lub zatopiono".

Wydarzenie opisano na podstawie relacji F/O L. Międzybrodzkiego: „Było to 
5 maja, kiedy to oficer służbowy dywizjonu 304., obudził w nocy dowódcę i zameldował: 
«N jak Nuns» atakuje dwa okręty podwodne: porucznik Międzybrodzki, sir.

Tej nocy niemieckie myśliwce pojawiły się w dużych ilościach nad Zatoką Biskajską. 
Dlatego załoga «N jak Nuns» leciała jak mogła najniżej, prawie nad falami. Patrol trwał 
już sześć godzin i załoga z trudem wypatrywała wroga zmęczonym wzrokiem.

Operator radaru namierzył okręt podwodny o godz. 3.15. Załoga odżyła w oka 
mgnieniu i Wellington skierował się wprost na nieprzyjaciela. Spoza chmur ukazał się 
księżyc i jego srebrzyste światło odtworzyło długie, lśniące odbicie na wodzie tak jasne, 
że oślepiało oczy. Piana uderzająca w ciemny obiekt była widoczna również za nim, uka
zując inny ciemny przedmiot. Podwójny cel!

Radiotelegrafista wystukiwał meldunek do bazy, a nawigator zaczął opuszczać ciężki 
reflektor Leigh Light. Drugi pilot natychmiast udał się do przodu i odbezpieczył karabin 
maszynowy. Samolot zatrząsł się gwałtownie, kiedy nagle wzrosła ilość obrotów i pilot 
rozpoczął zajście. Okręty podwodne poruszały się szybko poniżej, gotowe w każdej chwili 
do zanurzenia.

Drzwi komory bombowej otworzyły się ze stukotem, gdy nagle coś zabłysło we
wnątrz samolotu. Pojawiły się płomienie wśród gęstego, czarnego, duszącego dymu. 
Trzeba było podjąć błyskawiczną decyzję: atakować czy ratować samolot i załogę?

«Atakuję», spokojnie oznajmił pilot, «ugasić ogień, jeżeli możecie. Włączyć światło!».
Ostry, fioletowy słup światła z reflektora prześlizgnął się po falach i zatrzymał na 

okręcie podwodnym. Niemcy natychmiast otworzyli gwałtowny ogień przeciwlotniczy 
z działek i sprzężonych karabinów maszynowych przeciwko «N jak Nuns». Ostry, gry
zący dym atakował przemęczone oczy i utrudniał oddychanie; ciężki ogień zaporowy 
z okrętu podwodnego; pożar na pokładzie samolotu i ten spokojny głos pilota: «Drugi 
pilot, daj im serię - ja atakuję».

Jak tylko przedni karabin maszynowy otworzył ogień, drugi okręt podwodny włą
czył się do zapory przeciwlotniczej. Nie było już czasu na uchylenie się - przerwanie 
ataku, tak blisko okrętu podwodnego. Było to nie do pomyślenia. Pilot wyglądał przez 
otwarte okno kabiny, jego przekrwione oczy zalewały łzy. Palce naciskały przycisk zwal
niający bomby głębinowe.

Gwałtowny wstrząs, błysk, wybuchy i ciemność. «N jak Nuns» rzuciło w prawo 
tak, że koniec skrzydła musnął powierzchnię wody. Pilot gwałtownie odciągnął drążek 
sterowy i pchnął orczyk tak daleko, jak to tylko możliwe. Wellington zadrżał, skręcił 
w lewo i wyszedł z ognia zaporowego.
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Wellington XIV HF386, „2K” w malowaniu z pasami inwazyj
nymi, Chivenor, czerwiec 1944 roku

Radiooperator złożył krótki raport: «radio ma krótkie spięcie, ale ogień jest ugaszo
ny. Wszystko jest w porządku". Potem głos tylnego Strzelca: «bomby dobrze obramowały 
szwabów».

«N jak Nuns» wciąż krążył, starając się wznieść, wydawało się, że wisi na uszko
dzonych skrzydłach. Jednak cal po calu osiągnął wysokość.

Czerwona rakieta wystrzeliła wysoko w powietrze z miejsca, gdzie nastąpił atak. 
W jej świetle załoga dojrzała okręt podwodny znikający pod falami. Miał dziwnie znie
kształcony wygląd. Jedna z bomb musiała wybuchnąć tuż przy burcie. Drugi U-Boot 
krążył dookoła około 10 minut nim się zanurzył. Nie było ocalonych do uratowania. 
Porucznik L. Międzybrodzki czekał jeszcze chwilę, ale stan samolotu wymagał natych
miastowego powrotu.

«N jak Nuns» wlekł się do bazy i wylądował wczesnym rankiem w gęstym desz
czu nadciągającej burzy. Wellington wyglądał żałośnie. Osmalony od śladów eksplozji 
i ognia, obryzgany olejem, stracił całą swą dziewiczą biel. Tylna wieżyczka strzelecka 
pełna dziur po pociskach, uszkodzone klapki wyważające steru wysokości. Prawe skrzydło 
było porozrywane i personel naziemny dziwił się, że nie odpadło w trakcie lotu. Na do
datek pomiędzy gondolą silnika a kadłubem samolotu widniał otwór, wystarczająco duży, 
by mógł przez niego przejść człowiek"13.

Uszkodzenia samolotu okazały się dość poważne, natomiast nikt z załogi nie 
odniósł obrażeń.

Nocą 19 maja załoga Wellingtona „2A" HF331 W/O St. Kiełtyka przeprowa
dziła kolejny atak na U-Boota, który został oświetlony podczas zanurzania awa
ryjnego i natychmiast obrzucony bombami głębinowymi. Wellington został zaata
kowany przez nieprzyjacielski samolot, ale zdołał się wymknąć nieuszkodzony. 
Oceniono, że okręt podwodny został prawdopodobnie uszkodzony.

Wysiłek dywizjonu w maju 1944 r. zamknął się wynikiem 22 operacji w cza- 
sie 578 godzin; ponadto wylatano 517 godzin zadań nieoperacyjnych.
11 Destiny Can Wait. The Polish Air Force in the Second World War, London 1949, s. 203-205.
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Miłym przerywnikiem w męczących patrolach były wydarzenia kulturalne. 
W końcu maja gościła w Chivenor Lotnicza Czołówka Teatralna z komedią „Mąż 
z grzeczności". Występowali w niej m.in. Wanda Stabrowska, Czesław Grocholski 
i Mieczysław Pawlikowski. Doskonała gra zespołu oraz liczne dowcipy wywołały 
huragany śmiechu wśród wypełnionej po brzegi sali. Kilka dni później dowódca 
dywizjonu przesłał życzenia i podziękowania dla zespołu artystycznego za zna
komite przedstawienie.

W czerwcu dywizjony Coastal Command nieustannie patrolowały morze, 
polując na U-Booty. 304. dywizjon patrolował wody nad Kanałem La Manche 
oraz Zatoką Biskajską, trzykrotnie atakując U-Booty.

Długo oczekiwany przez aliantów dzień inwazji na kontynent europejski 
nadszedł 6 czerwca (operacja pod kryptonimem „Overlord"). Z tej okazji ukazał 
się rozkaz specjalny dowódcy Coastal Command ACM (generała broni) Sir Wilia
ma Sholto Douglasa: „Wielki dzień, na który czekaliśmy, nadszedł. Inwazja kontynentu 
Europy rozpoczęła się. W operacjach tych Coastal Command ma żywotną rolę do odegra
nia. Naszym zadaniem jest nie dopuścić i uniemożliwić nieprzyjacielowi do atakowania 
konwojów inwazyjnych i w ten sposób zapewnić bezpieczną drogę na kontynent dla 
naszych wojsk i sprzętu. Bez tego inwazja udać się nie może. Bez wątpienia nieprzyjaciel 
będzie próbował przeprowadzić swoje łodzie podwodne i inne jednostki morskie przez 
osłonę Coastal Command. Do tego jednak dopuścić nie można. W czasie tej walki - moż
liwie najpoważniejszej z walk, w jaką Imperium Brytyjskie się zaangażowało - będzie 
potrzebny największy wysiłek całego personelu Coastal Command. To jest najcięższa 
próba i z pełnym zaufaniem polegam na was, że zrobicie wszystko, co jest w waszej 
mocy, podejmiecie ryzyko, będziecie pracować ciężko, przetrwacie trudności i niewygody. 
To wszystko zapewni nam ostateczne zwycięstwo”'1.

Wzmożony wysiłek załóg wkrótce zaowocował. Pierwszy atak miał miejsce 
nocą z 14 na 15 czerwca gdy załoga F/O Ludwika Krempy na Wellingtonie XIV 
„2Q" HF420 zauważyła i zrzuciła bomby głębinowe na U-Boota. Z braku dowo
dów uznano, że okręt został prawdopodobnie uszkodzony.

Jeden z lotów w trakcie inwazji na kontynent F/O Jan Koński opisał tak: 
„Było to w drugim lub trzecim dniu inwazji we Francji. Każda załoga otrzymała wąską 
trasę lotu oraz wysokość nad Kanałem i czas, w jakim trzeba być w oznaczonej godzinie 
w poszczególnych punktach zwrotnych. W ten sposób cały Kanał był pod obserwacją. 
Chodziło o wypatrzenie łodzi podwodnych i zgrupowań szybkich ścigaczy niemieckich. 
Już kilka godzin trwał nasz lot patrolowy. Gdy zbliżaliśmy się do brzegów Francji, na 
ekranie radaru pojawiły się wysepki i kilkanaście małych punkcików, które wzięliśmy za 
ścigacze. Pilot zdecydował się zejść nisko, by sprawdzić cel. Wiedzieliśmy, że na więk
szych wyspach niezalanych przez przypływ morza Niemcy rozmieścili artylerię prze
ciwlotniczą. Zeszliśmy bardzo nisko, gdy pilot oznajmił, że nie może wznieść samolotu 
w górę. Samolot tracił wysokość. Na wysokości 20 stóp (7 metrów) zdecydowałem się

1 ’ IPiMS, akta LOT A.Y.36/8 Historia Dywizjonu 1.1.
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Wellington XIV HF331, „2A” w malowaniu z pasami inwazyj
nymi, Chivenor, czerwiec 1944 roku. To ńa tym samolocie 
załoga F/O Leopolda Antoniewicza wykonała nocą z 18 na 19 
czerwca atak na U-Boota U-441

na zrzucenie bomb. Wellington podskoczył trochę wyżej, ale na krótko. Wypuściliśmy ze 
zbiorników paliwo, ale i tak byliśmy parę metrów od wody. Zdecydowaliśmy się nadać 
SOS, podając pozycję i numer samolotu. Natychmiast wielka ilość reflektorów pojawiła 
się na brzegach Anglii, świecąc w górę, tylko jeden reflektor obniżał światło, pokazując 
miejsce do lądowania - były to trawiaste miejsca - licząc, że przy wysokim klifie brzegu 
nie rozbijemy się. Szczęście nam dopisało i wylądowaliśmy na trawie''15.

Wydarzeniem, które na trwale zapisało się w historii dyonu był atak wyko
nany nocą z 18 na 19 czerwca przez załogę Wellingtona „2A" HF331 F/O Leopol
da Antoniewicza.

Na patrol przeciwko U-Bootom wystartowało pięć Wellingtonów. Na tra
sie lotu załogi F/O L. Antoniewicza na pozycji 49"03'N - 04'48'W zauważono 
na powierzchni morza peryskop wynurzającego się okrętu. Pilot wykonał lekki 
skręt i przygotował się do ataku. W chwili gdy okręt wynurzył się, natychmiast 
został zaatakowany. O godz. 22.57 zrzucono sześć bomb głębinowych ze 100 stóp 
(około 30 m). Tylny strzelec wyraźnie widział miejsca wejścia - pierwsze dwie 
uderzyły w wodę na prawo od U-Boota, druga około dziesięć jardów (około dzie
więć metrów) od burty, a pozostałe w poprzek, przy jego lewej burcie. Następnie 
widział ich wybuch, a eksplozja i rozbryzgi całkowicie zasłoniły okręt. Zobaczył 
też długi, czarny rurowaty obiekt wyrzucony na około 100 stóp (około 30 m) 
w powietrze przez wybuch bomby głębinowej, a kiedy opadły rozbryzgi wy
buchu, po U-Boocie nie było już śladu. Bezpośrednio po ataku zauważono dru
gi zanurzający się okręt podwodny. Samolot wykonał jeszcze trzy przeloty nad 
tym miejscem, obserwując powiększającą się plamę ropy. Niemieckie dokumenty 
potwierdzały zniszczenie U-441 (okręt podwodny typu V1IC, dowodzony przez 
Kptlt. Klausa Hartmana)16 podczas jego dziesiątego patrolu, na północ od wyspy 

15 Relacja Jana Końskiego w posiadaniu autora.
16 Według niektórych publikacji okręt ten został zatopiony przez Liberatora z 224 Sqn. 
RAF na przybliżonej pozycji 48 27'N 05’47'W w dniu 8 czerwca 1944 roku (Wikipedia)
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Ushant. Kolejnej nocy, z 20 na 21 czerwca, załoga Sgt Ferdynanda Micela lecąca 
na Wellingtonie „2A" HF331 namierzyła przy pomocy radaru okręt podwodny. 
Zauważono U-Boota, który zanurzył się, zanim można było go zaatakować. Dwie 
godziny później samolot został ostrzelany przez wynurzonego U-Boota, na co, 
w odpowiedzi, pilot wykonał skręt i zaatakował go bombami. Zauważono wy
dobywające się plamy oliwy, w związku z czym atak uznano za dobry, zaś okręt 
za uszkodzony.

Śląski dywizjon wykonał w czerwcu 85 zadań operacyjnych w czasie 797 go- 
dzin. Odnotowano cztery przerwane loty operacyjne, z powodu awarii silników, 
a samolot W/O Czesława Daroszewskiego, „2W" (HF386), musiał lądować ze 
schowanym podwoziem.

W lipcu pomimo niesprzyjającej pogody działania dywizjonu uległy nasile
niu i w ciągu miesiąca przeprowadzono trzy ataki na U-Booty. Pierwszy z nich 
przeprowadziła 6 lipca załoga Wellingtona „2E" HF303 F/O Waldemara Siewru- 

a, drugi - 14 lipca - załoga Wellingtona „2Q" HF420 F/O Bogusława Pilniaka 
na, a trzeci - 24 lipca - załoga Wellingtona „2Y" HF329 W/O Antoniego Kujawy. 
Podczas pierwszego i trzeciego ataku nie zaobserwowano efektów, natomiast za
łoga por. B. Pilniaka meldowała o zauważonej łodzi podwodnej. Atak przepro
wadzono, gdy peryskop znikał pod wodą. Zrzucono sześć bomb głębinowych, po 
czym zauważono pęcherze powietrza i dużą czarną plamę oleju.

W lipcu dyon 304. wykonał 25 operacji obejmujących 92 zadania w czasie 
881 godzin. Dywizjon osiągnął świetne wyniki w szkoleniu, zajmując pierwsze 
miejsce w ćwiczebnych operacjach bombowych i radarowych w ramach Coastal 
Command.

Sierpień 1944 roku był miesiącem największego wysiłku dyonu 304., przy
nosząc największą liczbę wylatanych godzin w ciągu całego roku. Jednak patrole 
poszukiwawcze dały jedynie ograniczone efekty, głównie z powodu szerszego 
stosowania na U-Bootach „chrap". Nie doszło do kontaktów wzrokowych z wy
nurzonymi okrętami podwodnymi, a ponieważ „chrapy" były ledwo widoczne 
nad powierzchnią wody, wykrywanie i śledzenie okrętów podwodnych stało się 
bardzo trudne.

Na jedyny dowód obecności nieprzyjaciela natknęła się 25 sierpnia załoga 
Wellingtona „2S" HF451 F/O Władysława Siewruka, kiedy zauważyła „chrapy", 
które zniknęły jej z oczu, zanim zdołała przeprowadzić atak. Trzy dni później 
załoga Wellingtona „2R" NB7999 Sgt Rudolfa Marczaka na spostrzegła w wodzie 
wir, ale nic poza tym. Meldowano o jednym spotkaniu z wrogim samolotem. 
W ciągu miesiąca dywizjon wykonał 31 operacji obejmujących 121 samolotozadań 
w czasie 1155 godzin.

lub przez Liberatora z 224 Sqn RAF przy współdziałaniu brytyjskich fregat HMS „Es- 
sington", HMS „Duckworth", HMS „Domett" i HMS „Cooke" w dniu 30 czerwca 1944 
roku na pozycji 49”37'N, 03’41'W. (uboat.net) Cała załoga (51 osób) zginęła z okrętem 
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Przygotowanie do lotu Wellingtona XIV HF388 „2K”, Chivenor, 
maj 1944 roku

We wrześniu działalność bojowa dyonu 304. znacznie osłabła, po części z 
powodu zmniejszonego zapotrzebowania Grupy na samoloty dywizjonu, a po 
części w związku ze zmianą lotniska - jedno i drugie było skutkiem praktycznego 
wyeliminowania U-Bootów z Kanału La Manche i Zatoki Biskajskiej. Przeniesie
nie z Chivenor na wyspę Benbecula na Zewnętrznych Hebrydach (w 15. Grupie), 
wykonane 21 września, spowodowało zawieszenie lotów operacyjnych od 19 do 
27 tego miesiąca. Ze względu na brak odpowiednich warunków pracy na wyspie 
Benbecula 6304. Eskadra Techniczna pozostała w Chivenor. Przysporzyło to dy
wizjonowi znacznych kłopotów, zmniejszając sprawność techniczną samolotów, 
które musiały wykonywać długie przeloty na poprzednie lotnisko w Kornwalii 
w celu dokonania poważniejszych napraw i przeglądów.

Bardzo prymitywne warunki życia i skrajnie niesprzyjająca północnoatlantyc
ka pogoda w Benbecula zwiększały jeszcze bardziej trudności, poważnie ograni
czając operacje Dyonu 304. jesienią i zimą. We wrześniu Dyon 304. wykonał 60 za
dań z Chivenor i tylko osiem z Benbecula, łącznie 637 godzin, bez napotkania lub 
namierzenia U-Bootów. Kilka tygodni po przeniesieniu dywizjon dostał nowy kod 
literowy QD, który zastąpił cyfrę 2 poprzedzającą litery indywidualne samolotów.

W celu zapewnienia sprawnej organizacji i łączności z dowództwem Pol
skiego Lotnictwa utworzono etaty dla oficerów łącznikowych na szczeblu Grupy 
Operacyjnej i Grupy Szkolnej. Polski oficer łącznikowy był w stopniu angielskie
go majora.

I tak: przy Dowództwie Lotnictwa Obrony Wybrzeża powołano oficera łącz
nikowego oraz polski sztab; na szczeblach Grup Lotnictwa Obrony Wybrzeża 
działali oficerowie łącznikowi; w skład jednostek bojowych Lotnictwa Obrony 
Wybrzeża wszedł 304. Dywizjon „Ziemi Śląskiej" im. Księcia Józefa Poniatow
skiego; natomiast w skład jednostek szkolnych Lotnictwa Obrony Wybrzeża we
szła eskadra szkolna przy 6 OTU oraz personel szkolny przy Szkole Podstawowej 
Personelu Latającego No. 3 Gr. School.

172



304. DYWIZJON BOMBOWY - SPADKOBIERCA TRADYCJI MDLOT...

erwisowanie Wellingtona XIV, Chivenor, 4-5 maja 1944 roku

Etat oficera łącznikowego przy dowództwie Lotnictwa Obrony Wybrzeża 
utworzono 3 maja 1944 roku, natomiast 26 września tego roku powołano sztab 
polski przy tym dowództwie. W skład sztabu wchodzili: sztabowy oficer operacji, 
oficer wywiadu; oficer nawigacyjny; oficer organizacyjny; oficer techniczny; ofi- 
ce materiałowy; oficer uzbrojenia; oficer łączności i radaru. Zadaniem polskiego 
sztabu operacyjnego przy Dowództwie Lotnictwa Obrony Wybrzeża było stu
diowanie zagadnień związanych ze współdziałaniem lotnictwa z marynarką wo
jenną, szczególnie w sferze bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych. 
Oficerem łącznikowym, a następnie szefem sztabu został W/Cdr Jan Buczma17.

W tym czasie w Kierownictwie Marynarki Wojennej przygotowywano plan 
rozwoju sił morskich, w tym jako integralnej ich części - lotnictwa morskiego, na 
okres powojenny. Planowano, że po powrocie do kraju rozmieści się na Pomorzu 
liib Prusach Wschodnich 304. dywizjon i jeden dywizjon myśliwski, zaś w ciągu 
trzech lat siły przeznaczone do współpracy z Marynarką Wojenną jeszcze po
większą się o nowo sformowane - dywizjon torpedowy i dywizjon myśliwski.

Patrole nad Północnym Atlantykiem wykonywane z Benbeculi w paździer
niku 1944 roku dostarczyły zaledwie dwóch znikających namiarów na U-Booty 
- jeden nocą z 4 na 5, a drugi 19 października. Działania obejmowały również trzy 

1 >ty na osłonę konwojów. Łącznie wykonano 24 operacje, obejmujące 85 zadań 
w czasie 704 godzin.

Trudne warunki pogodowe, a szczególnie deszcze i silne wiatry, doprowa
dziły do całkowitego zaprzestania lotów w listopadzie, przez pierwszych osiem 
dni i zmniejszenia liczby zadań w ciągu kolejnych dziewięciu. 13 i 18 listopada

1 IPiMS akta LOT A.V.115/38. Dane historyczne Lotnictwa Obrony Wybrzeża. Fakty 
i cyfry wkładu lotnictwa polskiego, s. 2-3.
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Wellington XIV HF334, Benbecula, styczeń 1945 roku
uzyskano dwa znikające namiary, a nocą z 23 na 24 listopada załoga F/O Józefa 
Jaworzyna na „QD-X" HF397 wykonała atak z wysokości 100 stóp (około 34 m) 
na przypuszczalne „chrapy" na północ od Butt of Lewis, ale rezultat ataku pozo
stał niewiadomy. W ciągu tego miesiąca wykonano jeszcze dwa zadania osłony 
konwojów, co dało łączną liczbę 21 operacji obejmujących 73 zadania w czasie 
624 godzin. Od września do listopada personel latający przeszedł intensywne 
szkolenie połączone z ćwiczeniami w tropieniu i atakowaniu okrętów podwod
nych używających „chrap".

Zadania dyonu 304. w grudniu były bardzo podobne do wcześniejszego roz
kładu działań z Benbeculi, ale zimowa pogoda oraz loty ćwiczebne zmniejszyły 
liczbę samolotów biorących udział w patrolach i w sumie wykonano 51 zadań 
w czasie 410 godzin. W Wigilię Bożego Narodzenia jednostkę odwiedził dowódca 
PSP. Po nabożeństwie gen. bryg. obs. Mateusz Iżycki udekorował zasłużonych 
oraz odebrał defiladę. Następnie była wspólna kolacja, dzielenie się opłatkiem 
i śpiewanie kolęd.

Na tym pustkowiu bez portu, miasta lub wsi główną rozrywką był dywizjo
nowy chór dyrygowany przez por. Władysława Rysego. Skupiał utalentowanych 
polskich i brytyjskich żołnierzy. Występowano w sali teatralnej bazy, osiągając 
uznanie słuchaczy. Ponadto w każdą niedzielę śpiewano w kaplicy dywizjonowej 
podczas mszy świętej odprawianej przez polskiego kapelana. Wielkie wrażenie 
i entuzjazm wśród mieszkańców sąsiedniej wyspy South Uist wywołał udział 
chóru w Pasterce w parafii Bornish. Polskie kolędy długo pozostały we wdzięcz
nej pamięci jej mieszkańców.

Niebawem odbyła się odprawa przed lotem, który ówczesny Sgt Jan Łuszczek 
z załogi W/O Adama Rymarza wspominał tak: „Ze względu na szalejącą burzę start 
na eskortę konwoju kilkudziesięciu statków wyznaczono na godzinę 17.00. Wróciłem do
piero z urlopu i nie zdążyłem odebrać ze spadochronami swego spadochronu. Wziąłem 
dinghy, a zapomniałem o spadochronie. Bałem się o tym powiedzieć. W czasie lotu jako
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Wellington XIV załogi F/O Bohdana Ejbicha. Od lewej stoją: 
F/O Antoni Korybut-Daszkiewicz, F/O B. Ejbich oraz F/L Sta
nisław Żurek, St. Eval, luty 1945 roku
radiooperator przyjmowałem depesze. Nas obowiązywała cisza. Nagle, smugi pocisków 
uderzyły w kadłub samolotu. Doioódca załogi kazał mi natychmiast nadać sygnał SOS. 
Zapalił się prawy silnik. Pilot postanowił wzlecieć w górę i, pikując w dół, zgasić silnik. 
Udało się. Nadaliśmy lampą Aldisa dowódcy konwoju meldunek o uszkodzeniu samolotu 
i konieczności opuszczenia konwoju. Nie otrzymaliśmy zgody. Przez półtorej godziny 
lataliśmy z jednym pracującym silnikiem, aż do zmiany. Gdy lądowaliśmy w bazie, zaraz 
po dotknięciu pasa startowego stanął drugi silnik. Mieliśmy szczęście"43.

Rok 1944 był najbardziej pomyślny w historii dyonu 304. Jednostka wykonała 
łącznie 275 lotów operacyjnych obejmujących 1010 zadań w czasie 9295 godzin. 
15 razy atakowano U-Booty, wiele z nich uszkadzając, jeden zaś zatapiając. Sto
czono 14 walk z samolotami wroga.

Styczeń 1945 roku przyniósł dalszy spadek aktywności dyonu 304., ponieważ 
z powodu opadów śniegu, gradobicia i oblodzenia, loty z ładunkiem operacyj
nym były możliwe tylko przez osiem dni tego miesiąca. 3 stycznia F/L Stanisław 
Żurek przejął dowództwo dywizjonu od S/Ldr J. Krańca. Dowódcą eskadry „A" 
został F/O Bogusław Pilniak, zaś eskadry „B" - F/O Emil Krzepisz.

F/L Stanisław Żurek rok wcześniej opuścił 304 dywizjon i dowodził samo
dzielną polską eskadrą w 6. Ośrodku Treningu Operacyjnego RAF w Silloth.
18 Konarski M., Strzelec-radiotelegrafista z 304 Dywizjonu, „Bandera" nr 1917 z grudnia 
2006 roku, s 25.
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Strony 176 do 179 przedstawiają sekwencję zdjęć, ukazujących 
załadunek 250-funtowych bomb głębinowych do trójdzielnej ko
mory bombowej Wellingtona XIV HF448 „QD-V” w bazie St. 
Eval, kwiecień 1945 roku

11 stycznia F/L St. Żurek i jego załoga na „QD-E" HF303 spostrzegli przy
puszczalne chrapy i zaatakowali dwoma bombami głębinowymi. Nazajutrz zało
ga W/O Jana Bieniasza na „QD-B" HF421 spostrzegła również „chrapy" i zrzuciła 
sześć bomb głębinowych. W obu wypadkach rezultat pozostał nieznany. Dwa 
przypadki zauważenia „chrap" zgłosiła załoga F/O Bogusława Pilnika na „QD-

176



,04. DYWIZJON BOMBOWY - SPADKOBIERCA TRADYCJI MDLOT...

M" HF334, której samolot, podczas przelotu transportowego na lotnisko Limava- 
dy w Irlandii Północnej, nie był niestety uzbrojony. Jego załoga sprowadziła dwa 
samoloty oraz grupę eskortową marynarki wojennej. Sześć załóg oddelegowano 
na krótko do lotów operacyjnych z Limavady, dwa samolotozadania wykona
no też z Ballykelly, również w Irlandii Północnej. Łącznie w styczniu wykonano 
16 operacji obejmujących 46 zadań w czasie 374 godzin.

Nieco lepsze warunki pogodowe w lutym zwiększyły liczbę lotów. Patrole 
pokrywały Północny Atlantyk, Morze Irlandzkie oraz Zatokę Biskajską, przyno
sząc trzy kontakty wzrokowe, zakończone atakami. 2 lutego pierwszy atak na 
„QD-S" HF451 przeprowadziła załoga W/O Rudolfa Marczaka. Wykonano atak 
bombami głębinowymi, po czym zauważono „chrapy" drugiego okrętu pod
wodnego. Sprowadzona grupa eskortowa obrzuciła rejon bombami głębinowymi 
z i ieznanym rezultatem. Następny atak wykonała załoga F/O Stanisława Woź-
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niaka na „QD-Q" HF420 16 lutego, a trzeci, 20 lutego, załoga F/O Bohdana Ej- 
bicha na „QD-E" HF303. Atak F/O St. Woźniaka, przeprowadzony w 45 sekund 
od momentu zauważenia, uznano za bardzo dobry. W chwilę po ataku załoga 
zauważyła dwie plamy z oliwy, po obu stronach upadku bomb. W lutym odnoto
wano 21 operacji, w tym jedną eskortę konwoju, obejmujących łącznie 73 zadania 
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w czasie 598 godzin. Wraz z rosnącym naciskiem na obserwację wzrokową, więk
szość lotów wykonywano za dnia.

W końcu lutego personel dyonu poinformowano o powrocie do Kornwalii, 
ku ogromnej uldze jego personelu, który po niemal sześciu miesiącach kwatero
wania w zimnych i wietrznych barakach na Benbecula, z radością opuścił Hebry- 
dy, pomimo sympatii dla 15. Grupy. Na pożegnanie urządzono dla gospodarzy 
koncert i rewię. Żegnając Polaków, dowódca bazy lotniczej A/Cdr N.A. Pritchett
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napisał w Kronice: „Dywizjon nie tylko potrafi latać w niesłychanie trudnych warun
kach, ale i organizacyjnie stoi na wysokim poziomie: na nowym miejscu odległym o 600 
mil, w dwa dni po przylocie, maszyny wystartowały na zadania bojowe - latali, gdy 
nawet mewy nie chciały".

Przeniesienie do St. Eval, świetnie wyposażonej bazy na wybrzeżu Kornwalii 
(w 19 Grupie), zakończono 6 marca. Nowy obszar działań dyonu 304. obejmował 
południowo-zachodnie podejścia do Wysp Brytyjskich i Irlandii oraz Kanał Św. 
Jerzego. W ciągu miesiąca odnotowano trzy kontakty wzrokowe, z czego dwa 
25 marca przez załogę W/O Tadeusza Boby na „QD-Q" HF420, która zrzuciła 
dwie bomby głębinowe na każdy z przypuszczalnych celów, ale bez widocznych 
rezultatów. Wcześniej, 19 marca, samolot „QD-L" NB767 W/O Henryka Sawośki 
rozbił się podczas lądowania, ale załoga wyszła z wypadku jedynie z powierz
chownymi obrażeniami. Wyniki miesiąca zamknęły się liczbą 19 operacji obejmu
jących 65 zadań w czasie 568 godzin.

W kwietniu niemieckie okręty podwodne nadal dawały znać o sobie. W tym 
okresie przezbrojono dywizjon na Wellingtony XIV wyposażone w nowy radar 
ASV Mk VIA. Spowodowało to zmniejszenie do trzech dziennej liczby samolotów 
gotowych do działań, a samolotów do szkolenia - do dwóch.

Kwiecień rozpoczął się udanym atakiem załogi chor pil. Rudolfa Marczaka 
na „QD-Y" HF329 na U-Boota. Drugiego dnia tego miesiąca o godz. 14.46, około 
40 minut po dotarciu do obszaru patrolowania na południowy zachód od Irlandii, 
załoga odebrała dwa namiary radarowe, większy i bliższy z nich w odległości 
sześciu mil. Kiedy zaczęła podejście do ataku, namiar zniknął. Wellington prze
leciał przez ulewę i wtedy nawigator w dziobie nagle dostrzegł „chrapy" i pery
skop na wprost, o jedną milę. „Chrapy" szybko poszły w dół, a załoga zrzuciła 
sześć bomb głębinowych w bliskim obramowaniu z wysokości ok. 40 m, po czym 
przedni strzelec otworzył ogień. Nie widziano nic więcej, ale - jak później ujawni
ły dokumenty niemieckie - zaatakowany U-321 (okręt podwodny typu VIIC/41, 
dowódca Oblt. z. S. Fritz Berends) został zatopiony podczas swojego drugiego, 
a pierwszego bojowego, patrolu.

Drugi kontakt wzrokowy, po którym nastąpił ostatni atak 304. dyonu w tej 
wojnie, był udziałem załogi F/O Zygmunta Dąbrowskiego na „QD-S" HF451 
nocą z 22 na 23 kwietnia. Zauważano wyraźny ślad „schnórkela" zanurzonego 
okrętu podwodnego, na który zrzucono bomby głębinowe. Na miejsce sprowa
dzono łódź latającą Sunderland i okręty eskortowe. Zauważono na powierzchni 
morza plamę oliwy. Wynik ataku pozostał nierozstrzygnięty.

W kwietniu przeprowadzono 27 operacji, które objęły 91 zadań w czasie 880 
godzin.

W piątą rocznicę powstania jednostki, 24 kwietnia gościł na jej święcie do
wódca Lotnictwa PSP gen. bryg. pil. Mateusz Iżycki. Uhonorował personel jed
nostki licznymi odznaczeniami. Towarzyszący mu dziekan połowy WP ks. Mio
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doński wpisał do księgi dywizjonu: „Dywizjonowi Ziemi Śląskiej daj Boże oczyścić 
drogę do Gdańska i Gdyni". Niestety, nie były to prorocze słowa.

Samoloty dyonu kontynuowały loty patrolowe do końca maja. Po 8 maja 
latano na patrole przeciw okrętom podwodnym i na eskortowanie konwojów, na 
wypadek, gdyby U-Booty nie zaprzestały działań bojowych. Ostatnie spotkanie 
z niemieckim okrętem podwodnym odnotowała 11 maja załoga F/O Kazimierza 
Garsteckiego na „QD-F" NB806. Wówczas to U-516 wynurzył się w poprzek trasy 
lotu ich samolotu i natychmiast wywiesił białą flagę z czarnym krzyżem. Ostatnia 
misja operacyjna dywizjonu, eskortowanie konwoju, miała miejsce 30 maja. Wy
konała ją załoga S/Ldr Zygmunta Spikowskiego na „QD-E" HF303. Zamknęła 
ona miesiąc liczbą 23 operacji obejmujących łącznie 43 zadania w czasie 368 go
dzin, a ogólny wysiłek w 1945 roku liczbą 106 operacji obejmujących 318 zadań 
w czasie 2788 godzin.

Podsumowanie wysiłku dywizjonu w ramach Lotnictwa Obrony Wybrzeża 
przedstawiało się następująco: 636 zadań operacyjnych, 64 tony zrzuconych bomb 
głębinowych i min; 33 potwierdzone ataki na okręty podwodne, w tym dwa za
topione U-44119 i U-32120. Stoczono 15 walk z nieprzyjacielskimi myśliwcami, 
zestrzeliwując 3 z nich na pewno, 3 prawdopodobnie oraz uszkadzając 4. Straty 
bojowe wyniosły 106 poległych lub zaginionych oraz 14 samolotów.

14 czerwca jednostka zakończyła służbę w Lotnictwie Obrony Wybrzeża 
i została przeniesiona do Lotnictwa Transportowego - Transport Command.

W lipcu 1945 roku 304. dywizjon przebazowano z St Eval na lotnisko North 
Weald, gdzie otrzymano pierwsze samoloty transportowe Vickers Warwick. 
1 września ostatnim dowódcą dywizjonu został W/Cdr Witold Jacek Piotrowski, 
przejmując dowodzenie od W/Cdr. Stanisława Żurka. Kilka dni później jednostka 
przebazowała się na nowe lotnisko w Chedburghu. W grudniu 1945 roku załogi 
zakończyły szkolenie na nowym typie samolotu i rozpoczęły loty transportowe.

Ostatni lot na Wellingtonie XIV - „QD-E" NC832 - wykonała załoga dowód
cy jednostki ppłk. pil. Witolda Piotrowskiego w dniach 19-21 grudnia 1945 roku. 
Był to lot transportowy z Chedburgh do Ahlhorn i z powrotem21.

19 Patrz uwaga w przypisie 16.
20 Zatopiony na Północnym Atlantyku na południowy zachód od Irlandii na pozycji 
50.00N, 12.57W, zginęła cała załoga - 41 ludzi.
21 IPiMS akta LOT A.V.36/12 Operations Record Book No 304 (Polish) Squadron
22.8.1940-9.12.1946, k. 977.
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Wellingtony 304 Dywizjonu Ziemi Śląskiej
Wellington Mk IA
Okres użytkowania: od 1 listopada 1940 roku do 13 maja 1943 roku
Numery seryjne: N2899, N2989.

Wellington Mk IC
Okres użytkowania: od 2 listopada 1940 roku do 3 czerwca 1943 roku.
Numery seryjne: R1268, R1014, R1212, R1232, R1245, R1392, R1443, R1473, R1743, 
W5668, W5688, R1657, R1697, N2840, X9620, R1002, R1761, R1413, N2852, W5720, 
R1215, X3164, R1064, Z1072, Z1082, DV423, R1602, X9764, R1230, X9687z R1660, 
X9827, DV437, X9829, Z1088, W5627, X9664, X9680, DV781, R1704, DV820, DV441, 
DV807, Z1112, HX384, Z1172, HF836, DV594, DV558, HD987, R1716, Z1181, X9831, 
R3215, HF894, X9751, Z8832, Z1112, R3212, DV735, DV759, DV920, HE101, HE103, 
HD987, DV671, W5718, DV597, DV803, Z8832. [czy to w kolejności napływu?]

Wellington Mk X
Okres użytkowania: od 17 lutego 1943 roku do 20 września 1943 roku.
Numery seryjne: HZ258, HE494, HE455, HE304, HE302, HE488, HZ282, HE577, 
HE576.

Wellington Mk XIII
Okres użytkowania: od 2 lipca 1943 roku do 25 września 1943 roku.
Numery seryjne: HZ575, HZ640, HZ638, HZ576, HZ551, HZ573, HZ578, HZ635, 
HZ636, HZ642, HZ656, HZ657, HZ698, HZ643, HZ644, HZ645, HZ699, HZ762, 
HZ577, HZ641, HZ574, HZ700, HZ647, HZ646, HZ723, HZ762.

Wellington Mk XIV
Okres użytkowania: od 16 września 1943 roku do 21 grudnia 1945 roku
Numery seryjne: HF188, HF179, HF185, HF196, HF197, HF198, HF199, HF200, 
HF202, HF203, HF121, HF134, HF151, HF155, HF180, HF181, HF201, HF208,
HF277, HF303, HF304, HF329, HF330, HF331, HF334, HF386, HF388, HF419,
HF420, HF421, HF448, HF451, NB767, NB799, NB806, HF147, HF422, HF450,
HF397, HF286, MP724, NB994, NC830, NC832, NC886, NC888, NC904, NC907,
PF821, PF822.
Uwaga:
Stan sprzętu ujęto od przybycia pierwszego samolotu do przekazania ostatniego.

Użyte w niniejszym artykule zdjęcia pochodzą ze zbiorów autora, Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, Piotra Laskowskiego, Lechosława 
Musiałkowskiego, Leszka Międzybrodzkiego, Bohdana Ejbicha, Aleksandra 
Onoszko, Kazimierza Buczmy, Wojtka Matusiaka.
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NIEMIECKIE TORPEDOWNIE I POLIGONY TORPEDOWE 
NA ZATOCE PUCKIEJ - WCZORAJ I DZIŚ

Wprowadzenie
Wkrótce po rozpoczęciu II wojny światowej hitlerowskie zakłady produkcyjne 
i badawcze ośrodki uzbrojenia stały się celami nalotów alianckich. Spowodowało 
to wystąpienie trudności w realizacji zadań rozwojowych, szczególnie dotyczą
cych nowych broni. Zdecydowano więc o przeniesieniu tych ośrodków wraz z ich 
produkcją do bardziej bezpiecznych miejsc.

W odniesieniu do broni torpedowej sytuacja ta dotyczyła ośrodka usytuowa
nego w pobliżu Eckenfórde. Podjęto więc decyzję przeniesienia badań i produkcji 
torped okrętowych poza zasięg samolotów alianckich. Na miejsce dalszych prac 
rozwojowych wybrano rejon Zatoki Gdańskiej i Puckiej oraz port Gdynia. Tu 
w północnej części portu zbudowano w latach 1940-1941 kompleks budynków, 
warsztatów i laboratoriów w celu rozwijania nowoczesnych torped dla okrętów 
podwodnych. Na wodach Zatoki Puckiej zbudowano również stację prób, zwaną 
popularnie torpedownią1, gdzie sprawdzano nowe rozwiązania strzelając torpe
dy i kontrolując ich parametry. Kompleks został nazwany Torpedoversuchanstalt 
(TVA) Gotenhafen1 2. W ośrodku tym przez okres wojny trwały intensywne pra
ce nad torpedą elektryczną z akustycznym układem samonaprowadzenia. Jako 
pierwsze wprowadzono do użytku torpedy typu T IV Falkę, a później po wielu 
próbach torpedy T V Zaunkónig (G7es). Oba wskazane modele różniły się rodza
jem układu samonaprowadzenia. W zakładach TVA prowadzono też prace nad 
zapalnikiem magnetycznym i innymi zapalnikami zbliżeniowymi dla torped. Za
palnik magnetyczny wymagał specjalnych regulacji (tzw. balansowania) na placu 
oddalonym od budynków. Torpedy z akustycznymi układami samonaprowadze
nia wprowadzono do uzbrojenia U-Bootów już w 1943 r. Obok prac z torpedami 
elektrycznymi TIV i T V były również prowadzone badania nad udoskonaleniem 
torpedy cieplnej G7a3.

1 Torpedownią to zespół stanowisk do wykonywania regulacji i prób torped. Jest 
wyposażona w odpowiednie stanowiska, przyrządy pomiarowe, sprężarki, wyrzutnie 
torpedowe, tor poligonu do pomiaru parametrów podczas biegu torpedy oraz jednostki 
i urządzenia do holowania torped ćwiczebnych, a także podnoszenia ich z wody. Praca 
zbiorowa, Encyklopedia techniki wojskowej. PWN, Warszawa 1987, s. 740.
2 Gotenhafen - niemiecka nazwa Gdyni z czasów wojny.
’ E. Róssler, Die Torpedos der deutsche U-Boote. Hamburg, Berlin, Bonn 2005, s. 133-149.
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Torpedownia Gotenhafen (TVA) - u góry - i torpedownia Hexengrund 
(TWP) - u dołu - widok współczesny [zbiory A. Komorowskiego]

W pobliżu opisywanego ośrodka TVA, gdzie rozwijano torpedy okrętowe 
kal. 533,4 mm, zbudowano drugi podobny ośrodek o nazwie Torpedowaffenplatz 
Gotenhafen - Hexengrund TWP (polska nazwa miejscowości Babie Doły). Poło
żony na Północ od TVA nowy ośrodek był przeznaczony do badań nad niemiec
kimi torpedami lotniczymi mniejszego kalibru 450 mm. Po rozpoczęciu działań 
wojennych Niemcy nie mieli gotowych torped lotniczych, wobec czego zakupio
no norweskie torpedy typu Horten (TTF5) i włoskie typu F5W. W wyniku prac 
konstrukcyjnych, badań i prób powstała niemiecka torpeda lotnicza typu F5b4. 
Próby i testy torped lotniczych odbywały się w dwóch miejscach - w torpedowni 
4 F. Lauck, Der Lufttorpedo. Mimchen 1981.

184



NIEMIECKIE TORPEDOWNIE I POLIGONY TORPEDOWE NA ZATOCE...

zbudowanej na wodach Zatoki Puckiej TWP i na poligonie położonym w pobliżu 
Półwyspu Helskiego wewnątrz zatoki k. Juraty i Jastarni. Zbudowano tam trzy 
budynki obserwacyjne, skąd obserwowane były trasy torped zrzucanych z sa
molotów. Prace miały doprowadzić do ustalenia optymalnej wysokości zrzutu 
torped z samolotów oraz do zminimalizowania głębokości pierwszej fazy biegu 
torpedy pod wodą.

Na obecnych terenach polskich w okresie wojennym znajdował się jeszcze je
den ośrodek badawczy torped lotniczych, a mianowicie torpedownia położona na 
wodach Jeziora Miedwie wraz z pobliskim kompleksem warsztatów i budynków.

Tło i analiza
Intensywne badania i prace rozwojowe nad niemieckimi torpedami kal. 533,4 mm 
trwały w zakładach Torpedoversuschanstalt Gotenhafen powstałych w pobliżu 
portu wojennego. Jednym z rozwijanych tam projektów była torpeda elektryczna 
G7e z magnetycznym zapalnikiem zbliżeniowym, którego różne wersje badano 
w TVA. Nie wszystkie opracowania sprawdziły się w działaniach na morzach. 
Torpeda elektryczna, zastosowana już w początkowym okresie wojny, potwier
dziła swe walory broni atakującej cicho i biegnącej do celu bez widocznego śla
du torowego5. Zbadanie szczątków torped niemieckich pozwoliło dość szybko 
na opracowanie podobnych broni w Stanach Zjednoczonych Mk-18, w Anglii 
Mark XI i ZSRS ET-46. Jak wspomniano wyżej, projektowano też i doskonalo
no akustyczne układy samonaprowadzania, których główny element - odbior
nik sygnałów akustycznych atakowanych okrętów - był testowany (w różnych 
wersjach) w specjalnie powstałym basenie pomiarowym na terenie zakładów. Po 
wielu próbach ostatecznie zaakceptowano odbiornik oparty na magnetostrykcyj- 
nym elemencie, o podobnym działaniu do odbiornika echosondy okrętowej. Jego 
charakterystyka odbiorcza miała kształt dwóch wydłużonych i przecinających się 
listków, ustawionych pod kątem ok. 240 do osi wzdłużnej torpedy. Zastosowanie 
elektrycznych torped samonaprowadzanych typu G7es Zaunkónig w 1943 roku 
przyczyniło się do zatopienia wielu statków i okrętów6. Te cichobieżne i bezślado- 
we torpedy zaskoczyły Aliantów. Nowa broń natychmiast weszła do uzbrojenia 
U-Bootów i odtąd wychodząc na patrole bojowe, zabierały one na pokład ok. 25% 
tych torped.

Jak wynika z powyższego prace doświadczalne i badania naukowe, które 
prowadzono w zakładach TVA przynosiły zaskakujące rezultaty. Był to efekt pra
cy wielu naukowców i firm współpracujących z nimi przy opracowaniach pro
jektów.
5 Pierwsze ataki na okręty angielskie wykonał U-47, gdzie zatopił m.in. okręt liniowy 
HMS „Royal Oak".
6 Po raz pierwszy użyto tych torped w ataku na konwoje ONS-18 i ONS-202 w dniach 
18-22.08.1943 r., gdzie zatopiono kanadyjski niszczyciel i dwie korwety z ochrony kon
woju. A. Komorowski, Bron torpedowa. Wyd. Bellona, Warszawa 1995, s. 26.
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Zbudowana na wodach Zatoki Puckiej w północnej części portu wojennego 
torpedownia, należąca do TVA, jak pokazują badania, była intensywnie eksplo
atowana. Nie wiadomo dokładnie ile torped ćwiczebnych wystrzelono tam pod
czas wojny ale zapewne sporo. Do dnia dzisiejszego z dna zatoki wydobywane 
są różne egzemplarze niemieckich torped i likwidowane przez saperów. Bywały 
miesiące, w których wykrywano i zniszczono po kilkanaście takich torped. Poka
zuje to, iż technika prób prowadzonych w okresie II wojny światowej była niedo
skonała, a i pośpiech wojenny także przyczynił się do takiego stanu rzeczy.

Oceniając efekty prac i badań drugiego zakładu, zbudowanego w rejonie 
Zatoki Puckiej - Torpedowaffenplatz Gotenhafen Hexengrund TWP - można 
stwierdzić, że dokumenty archiwalne i dostępna literatura, wskazują na podob
ne do powyższych efekty. Prace tam prowadzone przyniosły nową konstrukcję 
niemieckiej torpedy lotniczej kalibru 450 mm - F5b, która była wzorowana na 
torpedach norweskich i włoskich. Aby te działania były możliwe w roku 1940 
na teren Babich Dołów przeniesiono bazę badawczą i poligon torped lotniczych 
z Trawemunde. W ciągu dwóch lat zbudowano całe zaplecze lądowe poligonu 
wraz z montownią torped, warsztatami i budynkami socjalnymi dla 1500 robot
ników budowlanych z Ukrainy. Stanowisko do strzelań torpedowych czyli tor- 
pdeownię usytuowano 300 m od brzegu w głębi wód zatoki, na głębokości 7 m, 
a z brzegiem połączono ją drewnianym pomostem, w połowie którego od strony 
południowej usytuowano przystań dla małych frachtowców i poławiaczy torped. 
Wewnątrz i na zewnątrz obiektu torpedowni znajdowały się stacjonarne wyrzut
nie, z których wystrzeliwano torpedy badając ich prędkość, zasięg i odchylenie 
od zakładanej osi toru.

Torpedownia Babie Doły i torpedownia Oksywie połączone były za pomo
cą szynowej kolejki wąskotorowej, biegnącej wzdłuż brzegu miejscami po lądzie 
a miejscami po torach znajdujących się na palach wbitych w dno morza. Przezna
czona była ona do przewozu zarówno torped, ciężkich elementów, jak i pracow
ników TWP, którzy nazywali ją „Expresem kaszubskim"7.

W celu badania i rozwoju torped lotniczych, jak już wspomniano powyżej, 
wykorzystywano jeszcze drugi poligon znajdujący się na wodach zatoki w oko
licach Boru i Juraty. Do roku 1943 w próbach bazowano na samolotach stacjo
nujących na lotnisku aeroklubu w Rumi, a od czerwca 1943 z pasów startowych 
nowego lotniska TWP w Babich Dołach.

Podczas prowadzonych badań do pomiaru kątów i wysokości wodowania 
torped zrzucanych z samolotów wykorzystywano urządzenia rejestrujące, za po
mocą których nagrywano trasy lotu torped a potem analizowano je w laborato
riach. Natomiast podczas prób torped wodowanych w Babich Dołach, których tor 
ćwiczebny przebiegał na wodach zatoki, prowadzono obserwację wzrokową od
chyleń z pomostów i zakotwiczonych kutrów i łodzi. Ponieważ w czasie ćwiczeń

7 Ibidem, s. 55-56.
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Punkty obserwacyjne lotniczego poligonu torpedowego k. Juraty, wi
ci k współczesny [zbiory A. Komorowskiego]

i prób obowiązywała cisza radiowa sygnalizacja miedzy łodziami i torpedownią 
ot bywała się za pomocą sygnalizatorów semaforowych.

Udoskonalone elementy torped lotniczych produkowały zakłady rozlokowa
ni na terenie całych Niemiec. Przy rozwoju broni torpedowej Niemcy współpra
ce wali również z flotą włoską tworząc podobne stacje prób koło Neapolu w Lu
ci ino.

/niki
Dzięki tym badaniom powstały doskonalsze torpedy lotnicze F5W i F5b, które 
weszły do uzbrojenia niemieckich samolotów i wykorzystywane były przez lot
ni two niemieckie przez cały okres II wojny światowej, a także torpedy okrętowe 
G e, z których korzystały niemieckie U-Booty. Nie należy zapominać, że z uwagi 
n; intensywność i pośpiech prowadzonych badań i prac spora część testowanych 
torped została zgubiona i pozostała na dnie zatoki. Od zakończenia II wojny świa
towej prawie każdego roku około kilkunastu torped jest wykrywanych i neutrali- 
zi wanych, co świadczy również o intensywności badań naukowych dotyczących 
te >;o tematu, jakie miały miejsce na wodach zatoki Puckiej i Gdańskiej w okresie 
wojny.

Porównując powojenne działania Polski i Niemiec można zauważyć, iż strona 
ni emiecka po zakończeniu wojny zniszczyła niektóre pozostałości po poligonach 
torpedowych. Potwierdzeniem tej tezy jest likwidacja obiektów torpedowni Ne
li brandenburg na jeziorze Tollensee (Die Torpedo-Versuch-Anstalt Eckernforde 
Abtailung Neubrandenburg). Zgoła inaczej postąpiła strona polska z obiektami 
usytuowanymi na Zatoce Puckiej, pozostawiając je do dnia dzisiejszego. Torpe- 

< >wnia Oksywie w dobie dzisiejszej służy celom wojskowym i utrzymywana jest 
w dobrej kondycji. Natomiast torpedownią Babie Doły i betonowe budynki w re
jonie Półwyspu Helskiego, w okolicy Boru i Juraty przez lata powojenne niszczeją 
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i przyciągają rybaków, żeglarzy, nurków a nawet i filmowców, dla których stano
wią one ciekawe obiekty eksploracyjne. Do dnia dzisiejszego sama torpedownia, 
mimo prób dewastacji, zachowała się w dość dobrym stanie. Nienaruszone są 
kesonowe fundamenty wraz z leżącą na nich żelbetową płytą. Zachowała się rów
nież większość ścian zewnętrznych oraz wieża sygnalizacji semaforowej. Znisz
czeniu uległa część hali montażowej, a także drewniany pomost łączący obiekt 
z lądem.

Istniejąca struktura budynku stwarza możliwość nowoczesnego zaaranżo
wania pozostałości torpedowni i na jej bazie wybudowania obiektu na miarę 
XXI wieku. Jednym z projektów, jaki w tym celu opracowano, jest projekt z roku 
2001 autorstwa mgr inż. arch. Bartosza Felskiego. Projekt ten dotyczył moderniza
cji i rozbudowy torpedowni z przeznaczeniem na Centrum Konferencyjne NATO 
o nazwie HEXENGRUND II.

Autor projektu zaproponował aby istniejącą strukturę budynku wkompo
nować w nowoczesną bryłę przypominającą swoim wyglądem „torpedę", na
wiązując tym samym do historycznego przeznaczenia tegoż obiektu. Starając 
się zbyt mocno nie ingerować w pozostałości historyczne, zaproponował aby w 
linię ścian zewnętrznych od strony morza wkomponować ścianę ze szkła, pozo
stawiając natomiast niezmienione boczne ściany budynku, który przez wiele lat 
wrósł już w istniejący krajobraz Babich Dołów. Tym samym historyczna struktura 
budynku, pozostawiona celowo, w omawianym projekcie przeplata się z nowo
czesną architekturą. Zaproponowany kompleks miałby zawierać salę konferen
cyjną z widokiem na klif i wody zatoki oraz kilka mniejszych sal szkoleniowych. 
Przestrzeń ogólnodostępna i wielofunkcyjna to atrium, hole i tarasy dachowe, 
które w łatwy sposób można przekształcić w przestrzenie wystawowe. W czę
ści zachodniej autor zaprojektował hotel oraz bar. Część tą wyposażono również 
w nabrzeże umożliwiające cumowanie łodzi i jachtów. Swoją funkcję obserwa
cyjną odzyskałaby wieża, która stałaby się wieżą widokową wyposażoną w dwie 
windy panoramiczne, a na jej ostatnich kondygnacjach znajdowały by się tarasy 
widokowe.

Od strony lądu dostęp dla ludności byłby możliwy molem spacerowym bie
gnącym ponad pozostałościami drewnianego pomostu i portu8.

Inną propozycję zagospodarowania pozostałości torpedowni w Babich Do
łach przedstawiła absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku D. Kunic- 
ka-Pawlicka, którą do napisania pracy magisterskiej dotyczącej wykorzystania te
goż obiektu zainspirowało to, iż miasto Gdynia w roku 2005 próbowało pozyskać 
fundusze unijne na modernizację torpedowni i wykorzystanie jej do celów tury
stycznych. Prowadząc swoje badania autorka projektu pytała mieszkańców Ba
bich Dołów, jakich rozwiązań oczekiwaliby w związku z torpedownią. Większość

8 Dokumentacja projektowa pt. Projekt modernizacji i rozbudowy torpedowni, autorstwa 
mgr inż. arch. B. Felskiego, Gdynia 2001, s. 1-3.
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Projekt centrum konferencyjnego w torpedowni Hexengrund [zbiory 
/ MW]
respondentów uważała, że torpedownia powinna zostać zagospodarowana tak 
aby nie straciła swojej funkcji symbolu działań wojennych - pomnika historycz
nego. W związku z powyższym D. Kunicka-Pawlicka zaproponowała adaptację 
torpedowni na oddział Muzeum II Wojny Światowej.

Odmiennie od pierwszego projektu w omawianym projekcie autorka zapro
ponowała połączenie torpedowni z lądem za pomocą tunelu usytuowanego pod 
lustrem wody. Jego początek usytuowany byłby na plaży i był jednocześnie po
czątkiem Muzeum. Dzięki temu rozwiązaniu torpedownia widziana z lądu spra
wiałaby wrażenie odciętej od brzegu.

Na lądzie powstałby budynek, w którym znajdowałby się szatnie i kasy 
muzeum, a także ruchome schody łączące budynek z tunelem. Ściany tunelu na 
całej długości miały by otwory przez, które zwiedzający podziwialiby podwod
ny świat. Przy budynku muzeum zaprojektowano również nabrzeże dla jachtów 
i małych wycieczkowców. Na poziomie „0" autorka zaprojektowała powierzch
nie wystawiennicze oraz kawiarnię, restaurację i PUB, w których miejsca siedzące 
zwrócone zostały w stronę okien aby odwiedzający mogli podziwiać widoki. Na 
poziomie tym miały by też swoje miejsca biura muzeum oraz sanitariaty. Na pozio
mie „1" natomiast obok przestrzeni wystawienniczych, znalazły by się dwie sale 
konferencyjno-wykładowe, półkoliste kino z ekranem sferycznym wyświetlające 
obrazy historyczne oraz sześć kapsuł multimedialnych, w których prezentowane 
by były również obrazy historyczne z okresu II wojny światowej. W obiekcie za
projektowane zostały również punkty widokowe, tak jak w projekcie pierwszym, 
z których zwiedzający mogliby podziwiać widoki na klif i zatokę. W swoim pro
jekcie autorka zaproponowała płynne połączenia starych części z nowymi tak aby 
zwiedzający muzeum mogli doświadczać wielu różnych doznań estetycznych9.

" D. Kunicka-Pawlicka, Torpedownia Babie Doły problemy adaptacji na potrzeby współczesne-
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światowej w torpedowni 
Hexengrund [zbiory AMW]

Autorce projektu przyświecał cel aby torpedownia w nowej odsłonie stano
wiła atrakcję nie tylko dla pasjonatów historii ale także dla turystów, którzy na 
mapie turystycznej Polski otrzymaliby nowy obiekt wart zobaczenia.

Wnioski
Broń torpedowa odegrała znaczącą rolę w walkach na morzu podczas II wojny 
światowej. Wartość bojowa torped zadecydowała o ich masowym użyciu. Udo
skonalone torpedy stały się najgroźniejszą bronią przeciwko jednostkom pływa
jącym. Początek II wojny światowej był okresem intensywnego rozwoju torped 
dla okrętów, a koniec tego okresu również dla samolotów. Aby sprostać tym za
daniom Niemcy hitlerowskie rozwijały zakłady służce badaniom nad unowocze
śnieniem broni torpedowej.

Usytuowanie zakładów torpedowych w porcie gdyńskim (TVA) oraz na 

go użytkownika. ASP Gdańsk 2009, s. 1-31.
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Zatoce Puckiej (TWP) zapewniało Niemcom spokojne prowadzenie prac badaw
czych. Intensywność tych działań doprowadziła do rozwoju torped okrętowych 
i lotniczych, które weszły na wyposażenie floty niemieckiej i były przez nią wy
korzystywane przez cały okres II wojny światowej. Po zakończeniu wojny, po
zostałości zakładów doświadczalnych na terenie Zatoki Gdańskiej i Puckiej były 
wykorzystywane do celów wojskowych. W późniejszym okresie tylko torpedow- 
nia w porcie gdyńskim została zagospodarowana do celów wojskowych i służy 
im do dnia dzisiejszego. Pozostałości torpedowni na Babich Dołach swoim wy
glądem wpisały się w okoliczny krajobraz Zatoki Puckiej. Obiekt ten fascynuje 
mieszkańców Gdyni, turystów a także płetwonurków i amatorów fotografowa
nia. W ostatnich latach powstało też kilka projektów zagospodarowania budowli 
z przeznaczeniem jej na obiekt muzealny czy konferencyjny. Niestety, jak na razie 
żaden z nich nie doczekał się realizacji, główną przeszkodą są zapewne kwestie 
ekonomiczne, które utrudniają realizację tych zamierzeń. Można mieć tylko na
dzieję, że być może kiedyś znajdzie się inwestor i pieniądze, które pozwolą zreali
zować jeden z projektów i uratują torpedownię dla przyszłych pokoleń.
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German test stations and torpedo trials at the Bay of Puck - then and now

Abstract
Developed production and scientific research concerning torpedoes (533 mm) 
with the acoustic self-guide systems used by submarines, required countless pro- 
totype tests at sea. One of the test centers used for those particular reasons was 
brought to life in Oksywie region - which is nowadays one of the north districts 
ui Gdynia. Torpedoversuchanstalt (TVA) Oxhoft was a branch of a scientific cen
ter of the same name, located in Eckernfórde (Germany). A lot of new equipment 
and mechanisms used for the purposes of torpedo battleships which marked new 
standards and trends in that particular field, were developed there.

Another research and production center, this time connected with the deve- 
lopment of aviation torpedoes, was Torpedowaffenplatz Gotenhafen - Hexen- 
grund (TWP), located, in the area of today's Gdynia as well. The center was also 
situated by the Bay of Puck near the one mentioned above. Works concerning the 
improvement of small-caliber torpedos (450 mm) and making them useful for the
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purposes of throwing them down from the aircrafts, took place there.
After the World War II war actions were over, the equipment used in both 

test centers was carried away to the East, and there wasn't morę than walls of 
torpedo platform at the Bay of Puck left as well as land base of the two centers.

In the given work what has been left of the test centers as well as their post- 
-war use was described, as well as some of the modern ideas to make them useful 
again.

The base of the analysis were the archive materials taken from the German 
archives as well as other scientific works.

Key words: torpedo trials, research centers, post war development problems.
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PODWODNE MOGIŁY WOJENNE W NORWEGII 
- WRAKI MS „PALATIA" I MS „RIGEL"

Wstęp
Społeczności i grupy zamieszkujące Norwegię1 od wieków silnie związane były 
z morzem. Wpływ środowiska morskiego wyraźnie widoczny był i jest do dzisiaj 
w ich kulturze1 2. Determinował też takie kwestie jak np. wykorzystywane środki 
transportu i szlaki handlowe. Specyfika środowiska naturalnego powodowała, 
iż przez wieki główną arterię komunikacji stanowiło morze i fiordy. Słaba infra
struktura kolejowa i drogowa jeszcze w I poł. XX w. powodowały, że głównym 
środkiem transportu nadal były statki i łodzie.

Przez wieki u wybrzeży Norwegii zatonęły dziesiątki o ile nie setki jedno
stek3. Jednak największe katastrofy morskie w historii Norwegii miały miejsce 
podczas II wojny światowej i związane są z transportami tysięcy jeńców wojen
nych i pracowników przymusowych4. Siły roboczej potrzebnej do zakrojonych na 
szeroką skale planów budowniczych, które III Rzesza rozpoczęła na terenie tego 
kraju między innymi w ramach konstrukcji umocnień na zachodnim i południo
wym wybrzeżu (tzw. Twierdzy Norwegia - Festungsbau), niedaleko miejscowości 
takich jak np. Molde, Andalsnes, Egersund i Lista; rozbudowy baz okrętów pod
wodnych w Bergen i Trondheim, oraz linii kolejowych i dróg. W zdecydowanej 
większości prace nadzorowane były przez organizację Todt (Organisation Todt, 

1 Bazując na tym tekście powstał artykuł popularno-naukowy, opowiadający historię za
topienia obu statków, który ukazał się w magazynie „Morze, Statki i Okręty" , 3-4 /2017, 
pod tytułem: Największe katastrofy morskie u wybrzeży Norwegii.
2 Ch. Westerdahl, Fish and Ships. Towards a Theory of Maritime Culture, Deutsches Schif- 
fahrtsarchiv 30/2007, s. 191-236.
3 Na norweskich wodach przechodziły także międzynarodowe szlaki komunikacyjne, np. 
pomiędzy Rosją i Europą Zachodnią.
4 W trakcie II wojny światowej miały miejsce liczne katastrofy morskie, które były udzia
łem wielu nacji. Za najtragiczniejsze uchodzą zatopienia jednostek MS „Wilhelm Gu- 
stloff", MS „Goya" i SS „General von Steuben". lednak miały one miejsce także (poza jed
nostkami tytułowymi) np. na Morzu Egejskim gdzie spoczywa SS „Oria" (ok. 4500 ofiar) 
i SS „Ardena" (prawie 800 ofiar) na Morzu Czarnym gdzie zatopiono radzieckie jednostki 
„Armienija" (5000-7000 ofiar) i „Lenin" (oficjalnie ok. 900 ofiar), nie sposób nie wymienić 
także SS „Cap Arcona" w Zatoce Neustadt (ponad 4000 ofiar).
Więcej: A. W. Święch: Wraki jednostek z I i II wojny światowe]. „Mokre groby". Dziedzictwo. 
Niebezpieczne obiekty, [w:] Archeologia Współczesności, pod red. Anna I. Zalewska, Warsza
wa 2016, s. 150-151.
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OT). Łącznie, w różnych okresach II wojny światowej funkcjonowało w Norwegii 
- według najnowszych ustaleń - 620 obozów dla jeńców wojennych, pracowników 
przymusowych oraz obozy karne5. Warto wspomnieć, iż nie funkcjonowały tam 
obozy koncentracyjne (Konzentrationslager KL) oraz zagłady (Vernichtungslager).

Artykuł ten ma na celu w krótkiej formie przybliżyć historie zatopienia jed
nostek MS „Palatia" i MS „Rigel" w Norwegii, działań podejmowanych w stosun
ku do ich wraków, a tym samym spróbować odpowiedź na pytanie czy są one na
leżycie chronione. Nie omawia on szczegółowo wszystkich aspektów związanych 
z tamtymi wydarzeniami. Pełni swego rodzaju nawiązanie do badań na temat jeń
ców wojennych i pracowników przymusowych, w tym Polaków wywiezionych 
do obozów w Norwegii w latach 1942-1945, a które autorzy niniejszego artykułu 
prowadzą od dwóch lat6.

Transporty jeńców wojennych i pracowników przymusowych
Najliczniejszą grupę narodowościową wśród obcokrajowców przewożonych do 
Norwegii stanowili obywatele radzieccy. Jedynie polscy i sowieccy jeńcy wojenni 
byli tam sprowadzani. Pozostałe nacje przywożone były jako więźniowie i pra
cownicy przymusowi (Jugosłowianie, Polacy), a także pracownicy dobrowolni 
(Francuzi, Belgowie, Holendrzy) oraz osoby powołane do Wermachtu (między 
innymi także Polacy).

Pierwsze transporty składające się z polskich jeńców wojennych - głównie 
żołnierzy Września 1939, miały miejsce w 1942 r.; była to grupa ok. 1711-1722 
osób. W trakcie wojny przewieziono również ok. 3500 osób w których skład 
wchodzili więźniowie oraz pracownicy przymusowi i dobrowolni, a także ok. 
11 000 osób z Volkslisty wszystkich 4 kategorii, wcielonych do Wermachtu, a naj
częściej pełniących służbę w charakterze strażników obozowych lub kierowców7. 
Polscy jeńcy wojenni sformowani byli w ramach trzech batalionów roboczych - 
28., 30. i 41.

Transporty statków z więźniami i jeńcami wychodziły głównie ze Szczecina 
(więźniowie radzieccy) oraz Hamburga (Polacy). Wiadomo, iż 535 z 595 jeńców 
z 30 batalionu, zostało przetransportowanych na pokładzie jednostki DS „Tijuka".

5 National Archive. Deutscher oberbefehlshaber Norwegen. Parcel nr. 8. List with Priso- 
ners of war in Norway 1.4.1945. Camps for Yugoslavs and German prisoners put together 
from several archives.
6 Andrzej W. Święch, Michael Stokke, Lagry na dalekiej północy, Polska Zbrojna, 2/2016, s. 
114-119.
7 National Archives, England, Lista repatriantów narodowości nie niemieckiej. Załącznik - B. 
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opole, Lista transportowa pol
skich jeńców wojennych ze Stalagu IA, 1.260, Zugangsliste - bataltionu robotniczego 41.
Polski Czerwony Krzyż, Z6, Biuro Informacyjne, Norwegia. Obozy przejściowe dla Pola
ków w 1945 r. 50. T I, II, III, IV. Akta w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej.
Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, Polska siła robocza w Organizacji Todt w Norwegii i Finlan
dii w latach 1941-1945, Toruń 1999. s. passim.
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DS „Tijuka”, jednostka, która przewoziła do Norwegii polskich 
jeńców wojennych z 30. batalionu roboczego, [z kolekcji Erlin- 
ga Skjolda]
Była to grupa polskich jeńców wysłanych do Vanse, Egersund i obszaru Sandnes, 
a następnie zachodniej części Norwegii. Do października 1942 r. statki płynęły 
bezpośrednio do północnej lub zachodniej Norwegii. Sytuacja ta zmieniła się jed
nak po zatopieniu transportu jeńców radzieckich na statku MS „Palatia", które 
miało miejsce 21 października 1942 r.

MS „Palatia" to niemiecki liniowiec zwodowany w najstarszej Lubeckiej 
stoczni - Schiffswerft H. Koch w 1928 r.8. Swoją służbę - którą pełniła aż do po
czątku II wojny światowej - rozpoczęła w niemieckim przedsiębiorstwie żeglu
gowym HAPAG (Hamburg Amerikanische Packetfahrt Aktien Gesellschaft), zna- 
rym też jako Hamburg America Linę, pływając na trasie Hamburg - Karaiby. W 
1940 r. statek został przekazany Związkowi Radzieckiemu w ramach dwustron
nego porozumienia handlowego, a jego nazwę zmieniono na „Khasan". Jednak 
już rok później, w czerwcu 1941 trafił on z powrotem w niemieckie ręce w wyniku 
zajęcia podczas postoju w Szczecinie. Przywrócono oryginalną nazwę i „wcielo
no" go do Kriegsmarine jako transportowiec.

W październiku 1942 r. statek udał się w swój ostatni rejs. Według niemiec
kich dokumentów w porcie w Szczecinie, na jego pokład weszło 999 radzieckich 

" Jednostka mierzyła 114 m długości, 16,4 m szerokości, jego maksymalne zanurzenie wy
nosiło 6,9 m, a pojemność 3979 BRT. Jednostka wyposażona była w 6-cylindrowy dwusu
wowy silnik diesla, o mocy 3500 KM, co pozwalało jej rozwinąć prędkość do 12,5 węzłów 
Plimsoll Ship Data, 1934-35 Lloyd's Register, Steamers & Motorships PAG-PAL, Internet: 
data odczytu 17.02.2017. Przeliczenie jednostek miar we własnym zakresie.
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jeńców wojennych oraz 135 członków załogi i żołnierzy9. Sformowano niewielki 
konwój. Jednak na wysokości Kristiansand trzy jednostki zostały z niego oddzie
lone na skutek różnych awarii i osadzenia na mieliźnie, w tym „Ostland" - drugi 
statek przewożący jeńców wojennych. „Pałatia" kontynuowała podróż w asyście 
ścigacza okrętów podwodnych UJ 1704 oraz Junkersa Ju 88. Transportowiec do
strzeżony został przez jeden z bombowców nowozelandzkiej eskadry (nr 489) 
RAFu - Hampdena XA-B. Zrzucona przez niego torpeda trafiła statek w prawą 
burtę w pobliżu maszynowni. Miało się to przyczynić do szybkiego zatopienia 
jednostki - w ciągu około pół godziny. Katastrofa miała miejsce u południowych 
wybrzeży Norwegii, w połowie drogi pomiędzy Mandal a latarnią morską Lin- 
desnes. Zginęło 955 osób, w tym 884 przewożonych jeńców radzieckich10. Ciała 
80 jeńców „porwane" zostały przez przybrzeżne prądy i przeniesione na znaczne 
odległości. Znajdowane były one w różnych miejscach wybrzeża, aż do wysoko
ści na jakiej znajduje się Trondheim.

Wydarzenia te skutkowały zmianami w organizacji transportów więźniów. 
Od tego czasu, wszelkie transporty z Europy Kontynentalnej kierowane były bez
pośrednio do Oslo lub Larviku. Stamtąd więźniów przewożono pociągami do 
Trondheim, gdzie następnie ponownie byli transportowani statkami do obozów 
docelowych w północnej i zachodniej Norwegii.

W 1944 r. w norweskich fiordach miało miejsce zatopienie kolejnego trans
portowca - MS „Rigel". Była to kolejna tragedia, związana z przewozem jeńców, 
tym razem pomiędzy obozami. Statek zbudowany został w 1924 r. w stoczni Bur- 
meister i Wain w Kopenhadze, dla Norwegii. W 1940 r. został przez niemieckie 
władze zarekwirowany i wykorzystany do transportu jeńców11.

W drogę MS „Rigel" wyruszył 21 listopada z portu w Bjerkvik w północnej 
Norwegii (hrabstwo Nordland); na pokładzie miał mieć wówczas 951 jeńców ra
dzieckich i 114 strażników. W drodze do Bodo zatrzymał się w Narwiku i Tfm- 
merneset, gdzie zabrać miał na pokład kolejnych jeńców i niewielką liczbę nor
weskich więźniów oraz dezerterów z Wermachtu oraz żołnierzy. Według źródeł 
ich łączna liczba mogła sięgnąć 2723 osób lub 2838. W skład konwoju wchodziły 
dwie niewielkie łodzie patrolowe12.

27 listopada, w godzinach porannych, konwój znajdował się w okolicach 
wysp Rosoya i Tjotta. Tam został zauważony przez 12 samolotów patrolowych 
zachodnich aliantów - Fairey Barracuda, które stacjonowały na HMS „Implaca- 
9 Admirał Norwegische Siidkuste. Kriegstagebuch (daily reports), copy from Bergens 
Sjffartsmuseum, s. 1082.
10 Admirał der Westkiiste. Kriegstagebuch 22.10.1942. Copy from Bergen Sjffartsmuseum.
11 Jednostka mierzyła 112 m długości, niecałe 16 m szerokości, jej zanurzenie wynosiło 6,86 
m, a wyposażona była w dwa 6 cylindrowe silniki diesla o mocy 2076 KM, pozwalające 
mu osiągnąć prędkość do 11 węzłów. Jego pojemność wynosiła 3828 BRT
Carlson Trond, Rigel: Norgeshistoriens stfrste skipsforlis, Sandnessjfen 2003, s. 11.
12 National Archives, Oslo. War graves Service. Parcel 31. Bericht iiber den untergang der 
M.S. Rigel.
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MS „Rigel” w porcie przygotowywany do wypłynięcia z trans- 
pc tern więźniów i jeńców wojennych, [kolekcja Erlinga Skjolda]

ble"13. Statek został przez nich zaatakowany, co jak się dzisiaj przypuszcza, było 
rezultatem błędnej identyfikacji jednostki, jako transportowca przewożącego żoł
nierzy. W skutek ostrzału jednostka została ciężko uszkodzona i zaczęła płonąć. 
Z rozkazu kapitana „Rigel" został skierowany w stronę wyspy Rosoya na mieli
zn i tam osiadł rufą na dnie. Ocalało jedynie 272 osób, zginęło 245114.

Najprawdopodobniej statek został mylnie zidentyfikowany jako transporto- 
wiec ewakuujący niemieckich żołnierzy z Finlandii lub Północnej Norwegii do 
Nie mieć15. Potwierdzają to m. in. wspomnienia członków eskadry, mówiące o za
topieniu jednostki z około 2000 żołnierzy Wermachtu16.

13 Carlson Trond, Rigel: Norgeshistoriens stfrste skipsforlis, Sandnessjfen 2003, s. 37,115.
14 National Archives, Oslo. War graves Service. Parcel 31. Bericht tiber den untergang 
de M.S. Rigel.
Podawana jest również inna liczba - 2566 ofiar, gdzie w kalkulację wlicza się strażników, 
któ 'zy mieli zostać nie uwzględnieni w spisie przez kapitana jednostki.
15 Carlson Trond, Rigel: Norgeshistoriens stfrste skipsforlis, Sandnessjfen 2003, s. 97-99.
16 Carlson Trond, Rigel..., s. 97-99. Wspomniana jest tam również rozmowa z 1980 r. z jed
nym z członków eskadry, który do tego czasu przekonany był, iż eskadra zbombardowała 
statek przewożący wycofujących się żołnierzy Wermachtu.
Informacje potwierdzającą takie przeświadczenie można znaleźć również na zdjęciach 
przedstawiających płonącego Rigla, wykonanych przez członków 1771 Eskadry Lotniczej 
Brytyjskiej Marynarki Wojennej (kopię tego dokumentu posiada w swoich zasobach jeden 
z autorów - Michael Stokke).
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Warta poruszenia wydaje się tutaj kwestia, informacji podawanej w nie
których artykułach na temat katastrofy MS „Rigla", a według której na statku 
znajdować się mieli wówczas również Polacy. Wzmianka o nich pochodzi od 
ocalałego z katastrofy Norwega - 23 letniego wówczas Asbjorna Shultza, który 
został aresztowany za uderzenie niemieckiego żołnierza. W swojej relacji wspo
mina on o niewielkiej grupie ok. 100 Polaków, którzy śpiewali w trakcie transpor
tu17. Zgodnie z posiadanymi obecnie informacjami żadna z grup przebywających 
wówczas w Norwegii polskich jeńców wojennych nie znajdowała się w obsza
rze trasy, którą przebył Rigel. Istnieje przypuszczenie, iż mogli to być Polacy, 
więźniowie, aresztowani przez Niemców za różne przewinienia i przewiezieni 
do Norwegii. Wiadomo o obecności takich osób w północnej Norwegii, jednak 
ich dokładna liczba nie jest znana i oscyluje pomiędzy 30 a 100 osób. Inną hipo
tezą jest obecność osób narodowości polskiej (jeńców) wśród radzieckich jeńców 
wojennych. Taką możliwość sugeruje dokument wykonany po wojnie gdzie na 
55 000 byłych sowieckich jeńców, 257 wskazało narodowość polską18. Z dużym 
prawdopodobieństwem zakładać można, iż nie jest to pełna liczba (ok. 23 500 nie 
podało narodowości, a ok. 13 700 zginęło podczas okupacji), być może byli oni 
obecni również na Riglu. Jednak te niepełne informacje oraz brak dokumentów 
dotyczących wielu kwestii transportu jeńców oraz samej katastrofy, nie pozwalają 
jednoznacznie potwierdzić obecności Polaków na „Riglu".

Przytaczając tutaj ewentualną obecność Polaków na „Riglu", należy wspo
mnieć o zatopieniu jednostki DS „Austri", która miała miejsce 21 lutego 1945 r., 
w okolicach Stord na południowo-zachodniej Norwegii. Statek kursował na tra
sie Stavanger - Bergen. Transport o którym tutaj mowa przewoził między in
nymi pracownice przymusowe (niem. Ostarbeiterinnen) z Polskich Kresów, 
które w 1943 r. w grupie 27 trafiły do Sauda. Zbombardowanie statku skutko
wało śmiercią 14 kobiet pochodzących z Polski, 18 Norwegów i 8 Niemców19. 
12 z wspomnianych kobiet pozostało we wnętrzu jednostki, ciała dwóch, którym 
udało się wydostać pochowano na lokalnym cmentarzu w Saud.

Upamiętnienie i ochrona
Niedługo po zakończeniu II wojny światowej, władze Norwegii rozpoczęły pro
cesy osób kolaborujących oraz podejrzanych o zbrodnie wojenne. Chęć szybkiego 
rozliczenia z wojną przejawiała się również w usuwaniu z przestrzeni publicz-

17 Carlson Trond, Rigel: Norgeshistoriens stfrste skipsforlis, Sandnessjren 2003, s. 31. 
Relacja ocalałego Norwega - Asbjfrn Schultz.
18 National Archive, Oslo, Informacje dotyczące jeńców radzieckich w Norwegii, Internet:
data odczytu 04.09.2017, http://gda.arkivverket.no/DaDoc/sovjetstoroversikt.htm 
|l' Przez długi czas w wielu źródłach norweskich kobiety te figurowały jako Polki lub 
Rosjanki. Najprawdopodobniej były to obywatelki II Rzeczpospolitej, zamieszkujące 
wschodnie ziemie przyłączone do Związku Radzieckiego po 17 września 1939 r., a na
stępnie zajęte przez Niemców po 1941 r.
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Monument na cmentarzu wojen
nym na wyspie Tjotta, poświęco
ny ofiarom katastrofy statku MS 
Rigel [z kolekcji Michaela Stokke]

nej części pozostałości materialnych niemieckiej okupacji w Norwegii. Dotyczyło 
to także zatopionych w trakcie konfliktu jednostek. Można powiedzieć, że po
wojenne rządy tego kraju prowadziły działania zmierzające do jak najszybszego 
pozbycia się niektórych obiektów. Przejawem takiego zachowania było sprzeda
nie wielu wraków jednostek III Rzeszy prywatnym podmiotom, za symboliczną 
koronę w celu złomowania2". W tym kontekście istotne są losy wraków dwóch 
opisywanych statków.

Brak zainteresowania, a w końcu demolicja spotkała „Rigla", który osiadł- 
szy na płytkiej wodzie częściowo wystawał z niej jeszcze na długo po wojnie. 
Decyzję o usunięciu wraka podjęto dopiero pod koniec lat 60. XX w. Działania 
rozpoczęte w 1969 r. skutkowały wydobyciem 1011 zwłok, które pochowano na 
wyspie Tjetta* 21. Z liczby tej ok. 653 ciał zidentyfikowano jako obywateli Związku 

adzieckiego, resztę stanowili Niemcy22. Do dzisiaj rozrzucone po demolicji frag
menty wraka ciągną się od głębokości 2 do 35 m, tworząc plątaninę metalowych 
elementów porośniętych wodorostami i innymi stworzeniami charakterystyczny
mi dla tej części Morza Północnego. Obszar ten uznany jest za mogiłę wojenną, 

nurkowanie rekreacyjne zabronione. Pomimo formalnego zakazu, co jakiś czas 
nurkowie rekreacyjni schodzą na wrak. Sprzyja temu bardzo łatwy dostęp i brak

Marek E. Jasiński, informacja ustna (11.2010),
Dzisiaj właścicielem większości niemieckich wraków z I i II wojny światowej spoczywa
jących u norweskich wybrzeży jest firma Saga Shipping AS (informacja Dag Ammerud, 
04.2017).
21 W 1953 r. został tam założony cmentarz wojenny dla rosyjskich jeńców.
22 Carlson Trond, Rigel: Norgeshistoriens stfrste skipsforlis, Sandnessjfen 2003, s. 85.
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Byli jeńcy wojen
ni przewożeni na 
statku „Ostland”, 
podczas odwie
dzin w Lindesnes. 
Przeniesienie 
dzwonów, mające 
symbolizować 
kontynuacje 
podróży statku 
„Ostland” z „Pa- 
latią” (zdjęcie: © 
Michael Stokke]

stałej kontroli. Zachowanie takie budzić kontrowersje ze względu na charakter 
tego miejsce oraz fakt, iż na dnie jeszcze kilka lat temu znajdowano pojedyncze 
fragmenty ludzkich kości i obuwie.

Całkiem odmienny los spotkał natomiast wrak MS Palatii, który ze względu 
na głębokość na której spoczął - ponad 70 metrów, był mniej narażony na nega
tywne działanie człowieka. Przez lata dokładne położenie jednostki nie było zna
ne. Dopiero w 1997 r., 55 lat po zatopieniu, „Palatia" została zlokalizowana przez 
dwójkę norweskich nurków (Bjorna Kjustad Ronny i Arnesen Stein Hjemdahla), 
a następnie trałowiec Królewskiej Marynarki Wojennej Norwegii - HNoMS „Tyr." 
Okręt wykonał prospekcję na wraki oraz dokumentację filmową. Nieopodal latar
ni morskiej Lindesnes, również w 1997 r. umiejscowiono pomnik upamiętniający 
ofiary katastrofy, noszący nazwę PAX. Przedstawia on ptaka w kształcie figurki 
jakie często wykonywane były przez jeńców rosyjskich. Wrak został uznany za 
mogiłę wojenną, a nurkowanie na nim zakazane. W 2003 r. za zgodą władz z wra
ku wyciągnięto dzwony okrętowe, które następnie zakonserwowano i umieszczo
no w muzeum w Lindesnes.

Ze względu na zaginięcie list przewożonych osób, tożsamość prawie wszyst
kich ofiar MS „Rigla" oraz większości z MS „Palatii" jest nie znana. Warto wspo
mnieć także o symbolicznych geście przeniesienia dzwonu, który miał miejsce 
podczas wizyty byłych jeńców wojennych ze statku „Ostland" w Lindesnes. Czyn 
ten miał symbolizować podążanie statku „Ostland" za „Palatią".

Podsumowanie
Poruszone w artykule historie pomimo ich skrótowego przedstawienia, prezen
tują wybraną problematykę wraków wojennych na przykładzie dwóch najwięk
szych katastrof morskich w historii Norwegii. Wiele podobnych tragedii miało 
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miejsce w trakcie przede wszystkim II wojny światowej. W tym kontekście szcze- 
gć lnie istotna wydaje się poruszona na końcu kwestia postępowania z tymi obiek- 
taj ni oraz upamiętnienia tych wydarzeń.

Temat wydaje się niezmiernie aktualny jako, że w świetle norweskiego pra
wu zabytkiem staje się obiekt - a tym samym jest chroniony prawnie - po osią- 
gnięciu wieku 100 lat licząc od czasu jego powstania23. Co wprowadzać może 
dodatkowe komplikacje biorąc pod uwagę fakt, iż wiele wojennych wraków na 
norweskich wodach znajduje się w posiadaniu prywatnej firmy. Oczywiście, ist
nieje również możliwość uznania obiektu za mogiłę wojenną, a tym samym usta
nowienia ochrony danego miejsca. Jednak przykład pozostałości po wraku MS 
„Rigel" i nurkowań, które mimo zakazu odbywają się tam, pokazuje, iż przepisy 
te nie zawsze są należycie egzekwowane.

W najbliższych latach spodziewać się można powracającej dyskusji w kwestii 
zatopionych podczas II wojny światowej w Norwegii jednostek. Tym bardziej, że 
tematyka związana z II wojną światową w tym kraju, zyskała w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat na popularności. Przełożyło się to na szerszą dyskusję w mediach, 
na forum społecznym, a także znaczną intensyfikacją naukowych prac badaw
czych w tym zakresie. Należy tutaj pamiętać, iż wiele innych wraków spoczywa
jących na wodach Norwegii uznanych może zostać za mogiły wojenne, pomimo 
że oficjalnie status ten przysługuje obecnie tylko kilku.
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Norwegian underwater war monuments - shipwrecks of MS ,Palatia' and MS 
,Rigel'
Summary
During the 2nd World War a number of vessels sunk with hundreds and tho- 
usands of people on board. The article briefly presents the example of two ships 
from Norway, the tragic history of the sunken MS Palatia and the MS Rigel. The 
cases relate to the transfer of hundreds of thousands of prisoners of war and for
ced labor to Norway, which took place between 1942 and 1945, as a request for 
cheap workforce in ambitious III Reich's construction projects.

The MS Palatia was sunk in October 1942 during the transportation of 999 
Russian prisoners from Szczecin to Bergen. She was bombed by West Allies tor
pedo bombers. Her sinking cost the life of 955 people, included 884 transported 
prisoners. A much worse catastrophe took place two years later in November 
1944. During the internal transportation between Bjerkvik and Brdo of nearly 2900 
people, mostly prisoners, the MS Rigel was mistakenly bombed by West Allies 
airplanes. There is not surę how many people died there, it could be even 2566 
people.

For years both shipwrecks were forgotten, which scheduled into dominate 
discourse after the war in Norway, manifested in removing many physical rema- 
ins of German occupation. In 1969 the MS Rigel was demolished. Before she was 
demolished however, 1011 corpses were removed from the shipwreck and buried 
in a War Graveyard on the island Tjftta. A different fate faced the shipwreck of 
the MS Palatia. Her direct position was not known until 1997 and the corpses were 
left in its underwater coffin.

Today, both shipwrecks are recognized by law as war monuments. Despite 
the prohibition of diving on both sites, due to the shallow depth - approximately 
25 m - the remains of MS Rigel are often visited by recreational divers. However 
as the MS Palatia is lying much deeper in the water (70m) this seems to be safer.
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HISTORYCZNA INFRASTRUKTURA MILITARNA 
REJONU ZATOKI GDAŃSKIEJ - WYSZCZEGÓLNIENIE 
ORAZ STAN AKTUALNY

Niniejsza praca ma na celu hasłowe przybliżenie rozmieszczenia i specyfikacji 
technicznej obiektów infrastruktury obronnej rejonu Zatoki Gdańskiej na prze
strzeni dziejów oraz dokumentację stanu współczesnego wybranych obiektów 
(fotografie). Praca nie przybliża więc dokładnej historii każdego z obiektów, nie 
obejmuje opisu ich działań w ramach operacji wojennych, ani nie przedstawia 
szczegółowej i jakże ważnej analizy dokonań żołnierzy walczących w ramach po
doddziałów i oddziałów operujących na umocnieniach rejonu Zatoki Gdańskiej. 
Stanowi natomiast solidne skrótowe kompendium, które wprowadzi czytelnika 
w zakres i rozlokowanie omawianej infrastruktury regionu. Oprócz historycznie 
cennych pozostałości obiektów budowanych w okresie II wojny światowej (np. 
helska bateria kal. 406 mm), w okresie międzywojennym (np. helska bateria kal. 
152,4 im. Heliodora Laskowskiego) oraz we wcześniejszych dziejach (np. gdańska 
twierdza Wisłoujście), w pracy symbolicznie zaakcentowano obiekty powojen
ne, które, choć przedstawiają niższą wartość historyczną i nie sprawdzono ich w 
działaniach bojowych, to jednak są dobrze zachowane i atrakcyjne wizualnie (np. 
redłowskie działa kal. 130 mm).

Zatoka Gdańska (jak też wchodząca w jej skład Zatoka Pucka), wraz ze swo
imi szczególnymi miejscami takimi jak Półwysep Helski, Puck, Władysławowo, 
Westerplatte, czy Wisłoujście, stanowiła przez wieki północne wrota do teryto
rium Rzeczpospolitej lub też epizodycznie do ziem pruskich. Ewentualny na
jeźdźca, aby dostać się na północne ziemie Polski, atakując je przykładowo od 
strony Morza Bałtyckiego, musiał zmierzyć się z umocnieniami tego rejonu, które 
od wczesnego średniowiecza stanowiły tu kluczowy element infrastruktury i kra
jobrazu. Znaczenie militarne i gospodarcze rejonu Zatoki Gdańskiej potęguje fakt 
położenia w jej centralnej części ujścia Wisły, która, jako wiodąca rzeka południo
wego Bałtyku, od zarania dziejów stanowiła wraz z gdańskim portem główną 
arterię handlową Rzeczypospolitej, Zakonu Krzyżackiego, a także Prus. Walory 
obronne umocnionych punktów rejonu Zatoki Gdańskiej, zostały wielokrotnie 
zweryfikowane przez długą i wyboistą historię tychże ziem. Za przykład nie po
służy bohaterska, ale, co równie ważne, skuteczna 7-dniowa obrona Westerplatte 
realizowana w początkach września 1939 r. przez polskich żołnierzy w pełnym 
zaskoczeniu i przy zmasowanym ataku przeważającymi siłami hitlerowców oraz
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przy założeniu zdolności do prowadzenia działań w czasie zaledwie ok. 1 doby. 
Nie mniej spektakularnym przykładem przydatności obronnej, potwierdzonym 
wielokrotnie praktycznymi działaniami militarnymi, jest Półwysep Helski, któ
ry, będąc odległym niecałe 20 km od Gdyni, stanowi niejako militarny „wentyl 
bezpieczeństwa" dla obszarów rejonu Trójmiasta w przypadku ataku od strony 
morza. 2 września 1939 roku, Hel nie został zdobyty przez Niemców lecz podda
ny przez obrońców jako ostatni bastion polskiej niepodległości, a w maju 1945 r. 
wojska niemieckie broniące Helu zachowały do końca działań wojennych zdol
ność bojową, składając broń tylko dlatego, że skończyła się wojna.

Puck
W wcześniejszych wiekach, Puck odgrywał ważną rolę, jako kluczowy port mor
ski regionu (wspólnie z Gdańskiem), a zarazem ufortyfikowany punkt obronny. 
Położenie Pucka nieco w głębi lądu, w osłonięciu od sztormów mierzeją helską 
i mieliznami Zatoki Puckiej, dawało średniowiecznym, niewielkim, płytko za
nurzonym drewnianym statkom dobre schronienie. Z czasem rola Pucka, jako 
portu wojennego lub handlowego zmalała ze względu na rozwój techniki bu
downictwa okrętowego i portowego, co przełożyło się na znacznie większe roz
miary (w szczególności zanurzenie) jednostek pływających oraz na umiejętność 
budowania solidnych falochronów portowych w dowolnym miejscu wybrzeża. 
Świadectwem jednak średniowiecznej istotnej roli Pucka w obronności regionu są 
położone w bezpośrednim sąsiedztwie portu rybackiego ruiny zamku z przełomu 
XIV i XV wieku1. Zamek ten (wraz z przyległą infrastrukturą miejską tj. mury 
obronne, wzmocnione bramy, baszty, bastiony) wielokrotnie uczestniczył w dzia
łaniach zbrojnych potwierdzając swoją wartość obronną. Za przykład może po
służyć fakt, że w czasie szwedzkiego „potopu" w latach 1655-1660, fortyfikacja 
odpierając 3 oblężenia nie została zdobyta, choć wiele lat później uległa wojskom 
szwedzkim w roku 1703, po czym straciła na znaczeniu. Warto pamiętać, że 
jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, Puck pełnił rolę portu wojennego wraz 
z lądowiskiem wodnym dla hydroplanów oraz stanowił historyczny zaczątek 
polskiej Marynarki Wojennej utworzonej w niepodległej Polsce decyzją Naczel
nika Państwa Józefa Piłsudskiego z dn. 28 listopada 1918 r. (dokument w zbio
rach Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku)1 2. Zaślubiny Polski 
z morzem dokonane dn. 02 lutego 1920 r. przez gen. Józefa Hallera upamiętnia 
obelisk posadowiony na wschodnim nabrzeżu puckiego portu rybackiego. Do 
chwili obecnej, z puckiej średniowiecznej warowni zachował się jedynie fragment 
kamiennych fundamentów.

1 A.F. Komorowski, Obiekty podwodne i militaria Zatoki Gdańskiej, Wydawnictwo Impuls 
Plus Consulting, Gdynia 2001, s. 30-31.
2 D. Duda, 95-lecie powrotu Polski nad Bałtyk, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 
2015, s. 3.
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Miejsce, w którym znajdował się zamek pucki wraz z fragmentem ta- 
blicy informacyjnej z ryciną tegoż zamku. Na pierwszym planie z lewej 
strony, fragment oryginalnych kamiennych fundamentów historyczne- 
o zamku. Na dalszym planie pomiędzy drzewami widać wody Zatoki

Pickiej [fot. archiwum autora]

Władysławowo i Kazimierzowo
W historii fortyfikacji rejonu Zatoki Gdańskiej, swą kartę zapisały takie miejsca jak 
Władysławowo i Kazimierzowo, których inżynierem był, podobnie jak umocnień 
Pucka, Pleitner’. Inicjatorem budowy infrastruktury obronnej u nasady Półwyspu 
Helskiego był król Władysław IV Waza (syn Zygmunta III Wazy). Większą twier- 
Izę nazwano na cześć króla Władysławowo. Mniejszą, pełniącą funkcje pomoc

nicze, nazwano Kazimierzowo. Port Władysławowo, z drewnianym pomostem 
la cumujących statków, umiejscowiono na wodach Zatoki Puckiej, naprzeciw 
ucka w rejonie dzisiejszych Chałup4. W jego sąsiedztwie zlokalizowano główną 
cierdzę, a twierdzę pomocniczą Kazimierzowo założono 6 km dalej na wschód 

ta terenie obecnych Kuźnic. Inwestycje rozpoczęto w 1635 r. Należy podkreślić, 
e dzisiejsze Władysławowo nie ma nic wspólnego z tamtejszym, natomiast na

’’ Tamże, s. 32.
Tamże, s. 40-41.
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terenie obecnego Władysławowa w rejonie ówczesnej Wielkiej Wsi, także stwier
dzono ślady budownictwa militarnego z tamtego okresu w postaci dwóch szań
ców ziemnych odległych od siebie o kilkaset metrów, strzegących od zachodu 
portu i głównej twierdzy5. Twierdza Władysławowo była fortyfikacją bastionową 
o kształcie nieregularnego wieloboku, wzorowaną na rozwiązaniach holender
skich. Cztery z sześciu bastionów umieszczono na rogach, a dwa pozostałe po
środku dłuższych kurtyn - umocnionych wałów ziemnych łączących bastiony. 
Długość jednej kurtyny nie przekraczała podwójnej odległości rażenia ogniem 
muszkietowym. Całość o wymiarach ok. 300 x 150 m wzmocniono palisadą i oto
czono fosą. Do dzisiejszych czasów nie zachowały się niestety godne uwagi ele
menty infrastruktury średniowiecznych umocnień nasady Półwyspu Helskiego.

Wisłoujście
Systematyczny wzrost znaczenia gospodarczego gdańskiego portu w średnio
wieczu, zainicjował potrzebę jego ochrony zarówno od strony morza, jak i od 
strony lądu. Kluczową role w tej kwestii wypełniała twierdza Wisłoujście, której 
znaczenie wzrosło po wojnie 13-letniej wraz z dynamicznym rozwojem gospo
darki gdańskiej. Cylindryczną wieżę o wysokości 20 m wzniesiono w 1482 r., 
a w 1562 r. otoczono ją trzykondygnacyjnym murowanym budynkiem obron
nym w kształcie wieńca. Najwyższa kondygnacja była stanowiskiem 16 armat, 
w środkowej umieszczono armat 12, a dolna kondygnacja zawierała pomieszcze
nia załogi. Twierdzę systematycznie rozbudowywano. Już w XVI wieku wieża 
z szańcem stanowiły punkt centralny czworokątnej otoczonej fosą twierdzy Fort 
Carre z czterema narożnymi bastionami. Wszystkie bastiony otrzymały nazwy 
własne. Bastion północny, zwany artyleryjskim uzbrojono w 33 działa. W 1624 r. 
twierdza otrzymała drugi szaniec zwany Szańcem Wschodnim, na który składa
ło się 5 bastionów. Budowę Szańca Zachodniego, położonego naprzeciw Szań
ca Wschodniego po przeciwnej stronie Wisły rozpoczęto w 1627 r. W latach 40- 
tych XVII wieku kontynuowano rozbudowę twierdzy dobudowując do Szańca 
Wschodniego raweliny i dając Szańcowi Zachodniemu fosę. Systematyczne prace 
nad rozbudową i modernizacją twierdzy Wisłoujście kontynuowano aż do roku 
1811, czyli do czasów napoleońskich.

Dziś twierdzę Wisłoujście można nie tylko podziwiać praktycznie w pełni 
zachowaną. Można ją nawet opłynąć jachtem (nie licząc zastawki u jej południo
wo-wschodniego brzegu), oraz przy niej zacumować, bowiem przy jej północno- 
wschodniej ścianie zlokalizowana jest przystań jachtowa.

Warto dodać, że Gdańsk obfituje w historyczne pozostałości forteczne. Jedną 
z ciekawszych jest XIX-wieczne Grodzisko położone w północno-zachodniej czę
ści Śródmieścia. Znacznie starszym, bo datującym swoje początki na XV wiek, jest 
zespół fortyfikacyjny Opływu Motławy, który w latach swej świetności zawierał

5 J. Sadowski, Szlak historii militarnej Kaszub Północnych, Jastarnia-Gliwice 2014, s. 21.
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] 4 bastionów. Pozostałości tej średniowiecznej infrastruktury fortyfikacyjnej moż- 
ta, podobnie jak twierdzę Wisłoujście, opłynąć łodzią lub jachtem poruszając się 

wodami Opływu Mo tła wy, które łączą się z Martwą Wisłą.

Twierdza Wisłoujście widziana z Martwej Wisły od północy [fot. archi
wum autora]

/esterplatte
Potencjał obronny niewielkiego półwyspu Westerplatte położonego w niedalekim 
sąsiedztwie twierdzy Wisłoujście dostrzeżono jeszcze w XVIII wieku. Ze względu 
la okres historii Polski pod zaborami, prace nad ufortyfikowaniem Westerplatte 

podjęli Prusacy. Początkowo były to cztery ziemne szańce. Dwa z nich uzbrojono 
w artylerię. Rozwój techniki wojennej zainicjował w latach 40-tych XIX wieku 
budowę czterech baterii nadbrzeżnych, wraz z magazynem prochowym z cegły 
chronionym wałem od strony morza), który z czasem wzmocniono betonowym 
tropem. Z początkiem XX wieku rozbudowano fortyfikacje wznosząc betonowy 
wukondygnacyjny schron dla dowódcy gdańskiej artylerii nadbrzeżnej6. W la

tach 30-tych XX w, w wyniku eskalacji napięć polsko-niemieckich postanowiono 
v tajemnicy przed Niemcami lekko ufortyfikować ważne strategicznie Wester
platte. Opracowanie koncepcji obrony Westerplatte przypisuje się szefowi Wy- 
Iziału Fortyfikacji w Departamencie Budownictwa Ministerstwa Spraw Wojsko

wych ppłk. sap. Józefowi Siłakowskiemu we współpracy z autorem planów kpt. 
Mieczysławem Kruszewskim. W 1933 r. rozpoczęto wznoszenie pięciu wartowni 
ozlokowanych wokół powstałych w latach 1934-36 koszar7. Wartownie i koszary 

nie miały charakteru schronów, natomiast schrony w liczbie sześciu starannie 
i kryto i zamaskowano. Schron główny miał betonowe ściany o grubości 0,5 m 

M. Dudek, Fortyfikacje Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, [w:] Wielki Lek
sykon Uzbrojenia. Wrzesień 1939. Wyd. Edipresse Polska 2015, s. 9.

Tamże, s. 11.
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i stropy - 0,35 m. Cieńsze od ścian stropy schronów wzmacniano szynami ko
lejowymi. Ściany obiektów naziemnych wykonano ze zbrojonego betonu i choć 
były cieńsze, niż ściany schronów, także nadawały budynkom charakter obiek
tów obronnych. Uzbrojenie kompleksu stanowiły ckm-y i rkm-y, a całość oto
czona była zewnętrznym pierścieniem siedmiu fortyfikacji polowych (złożonych 
z okopów, wałów ziemnych i schronów drewniano-ziemnych), mających zadanie 
przyjęcia pierwszego uderzenia i pozbawienia przeciwnika elementu zaskocze
nia.

Dziś infrastruktura dawnego kompleksu koszarowo - obronnego Westerplat
te jest, choć nie w pełnym zakresie, udostępniona do zwiedzania, a w wartowni 
nr 1 mieści się oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, który gromadzi 
eksponaty z walk września 1939 r. W 1966 r. bohaterską obronę Westerplatte upa
miętniono stawiając na jego terenie pomnik o wysokości 25 m.

Pomnik na Westerplatte - widok od strony Martwej Wisły [fot. archi
wum autora]
Gdynia
Międzywojenna Gdynia, ze swym sukcesem organizacyjno-ekonomiczno-po- 
litycznym i głównym, a zarazem nowoczesnym portem morskim (handlowym 
i wojennym) odrodzonej Polski, stała się niezwykle cenna dla narodu polskiego, 
a jednocześnie podatna na niebezpieczeństwo agresji ze strony niemieckiej lub 
sowieckiej. W związku z powyższym, przystąpiono do próby utworzenia infra
struktury militarnej mającej na celu zapewnienie ochrony Gdyni w razie konfliktu 
zbrojnego. O ile od morza Gdynię skutecznie chroniły baterie helskie, o tyle od 
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s trony zachodniej (Niemcy) i wschodniej (Prusy Wschodnie), Gdynia okazywała 
się praktycznie bezbronna w obliczu inwazji lądowej. Wiele z wypracowanych 
ówcześnie koncepcji fortyfikowania Gdyni, często błędnych lub nierealnych, 
nie znalazło urzeczywistnienia. Jednocześnie trudne do obrony oraz peryferyj
ne w stosunku do reszty kraju położenie Gdyni zniechęcało decydentów do an
gażowania nadmiernych środków w inwestowanie w obronę stałą, zwłaszcza 
w obliczu dynamicznie rozwijającej się koncepcji taktyki manewrowej z użyciem 
nowych rodzajów broni (lotnictwo, czołgi). Pomimo tych niesprzyjających oko
liczności, dzięki zaangażowaniu ppłk. Henryka Bagińskiego z Kierownictwa For
tyfikacji Sztabu Głównego, w latach 1931-32 w rejonie Gdyni zbudowano dwa 
stanowiska dla artylerii nadbrzeżnej i osiem stanowisk dla artylerii przeciwlotni
czej. W ramach baterii nadbrzeżnej zamontowano na Kępie Oksywskiej w działo- 
bitniach żelbetowych o średnicy 6 m dwa działa Schneider-Canet kal. 100 mm wz. 
1891 produkcji francuskiej, które zakupiono w 1924 r., jako planowane uzbrojenie 
dla kanonierek. Stanowiska dział o grubości ścian ok. 0,41-0,5 m wyposażono 
w specjalistyczne pomieszczania oraz windę amunicyjną ze względu na położe
nie na zboczu głębokiego jaru8. Obok stanowisk artyleryjskich stworzono pomoc
niczy schron o stropach i ścianach grubości odpowiednio 0,6 m i 0,45 m oraz mały 
schron dla załogi. Baterię Canet wspierały cztery dwudziałowe baterie artylerii 
przeciwlotniczej z armatami kal. 75 mm wz. 22/24, bliźniacze z trzema bateriami 
helskimi (opisane szczegółowo poniżej). Baterie te rozmieszczono wokół Gdyni 
w następujących lokalizacjach: Oksywie (rejon Wąwozu Ostrowskiego), Redłowo, 
Grabówek, Pogórze. Baterie te miały uniwersalne zastosowanie, bowiem można 
Ich było użyć także przeciwko celom lądowym, a dwie z nich (oksywska i redłow
ska) pełniły rolę artylerii nadbrzeżnych.

Tuż po II wojnie światowej w 1946 r. w Szefostwie Inżynierii Marynarki 
Wojennej opracowano projekt baterii artylerii nadbrzeżnej bazujący na projekcie 
baterii helskiej im. Laskowskiego. Baterię czterech dział kal. 130 mm produkcji 
radzieckiej umiejscowiono na klifie Kępy Redłowskiej i już w czerwcu 1948 roku 
a -maty tejże baterii wykonały pierwsze strzelania. Stanowiska dział były dwupo
ziomowe, analogicznie do trendów konstrukcyjnych okresu. Całość kompleksu 
wyposażono w rozwiniętą specjalistyczną infrastrukturę.

Do dnia dzisiejszego zachowały się wszystkie obiekty baterii Canet (bez wy
posażenia), za wyjątkiem stanowisk ogniowych, które zostały zasypane. Interesu
jące i stosunkowo dobrze zachowane są redłowskie działa produkcji radzieckiej 
kal. 130 mm z końca lat 40-tych ubiegłego wieku (fot.4). Jedno ze stanowisk, w 
: wiązku z osuwaniem się klifu, runęło ze skarpy jeszcze w latach 80-tych XX w. 
Niestety w związku z postępującą erozją redłowskiego klifu, w 2012 r. dokona
ło kontrolowanego osunięcia kolejnego bunkra, gdyż Morze Bałtyckie z czasem 

" S. Kucharski, Fortyfikacje stałe po 1918 roku, [w:] Wielki Leksykon Uzbrojenia. Wrzesień 
1939, Wydawnictwo Edipresse Polska, 2015, s. 20.
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i tak by się o niego „upomniało". Stanowiska działowe powojennej redłowskiej 
baterii artylerii stałej są dziś swobodnie dostępne dla zwiedzających. Pozostała 
infrastruktura kompleksu w dalszym ciągu znajduje się na terenie wojskowym.

Działo kal. 130 mm redłowskiej powojennej baterii artylerii stałej [fot. 
archiwum autora]

INFRASTRUKTURA PÓŁWYSPU HELSKIEGO
Baterie „duńska" i „grecka"
Baterie helskie „duńska" i „grecka" były pierwszą tego typu inwestycją odro
dzonej Polski na Helu. Nazwy potoczne, a od 1936 r. oficjalne baterii, wzięły 
się z pierwotnego przeznaczenia zakupionych w 1928 r. we Francji armat kal. 
105 mm, z których dwie zamówiła armia grecka, a dwie armia duńska. Docelowo 
jednak, działa te trafiły na Hel tworząc stanowiska artyleryjskie wraz z infrastruk
turą. Projekt i kosztorys inwestycji opracowano w 1931 r., a już wiosną 1932 r. 
armaty stały na stanowiskach docelowych9. Bateria „duńska" zlokalizowana zo
stała ok. 1500 metrów od dworca kolejowego od strony otwartego morza. Bateria 
„grecka", położona także nad brzegiem morskim, umieszczona została ok. 2,7 km 

■ R. Bąkowski, Baterie Duńska i Grecka, Zeszyt Helski nr 5, Muzeum Obrony Wybrzeża, 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu", Hel 2007, s. 4.
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na zachód od baterii „duńskiej". Na każdą z baterii składały się dwie działobit- 
nie na betonowych podstawach oraz po dwa schrony dla obsługi dział. Schrony 
dla załóg obu baterii były identyczne. Posiadały wymiary 9,5 x 6,2 m (większy) 
oraz 7,2 x 6,4 m (mniejszy). Wszystkie schrony miały takie same grubości ścian: 
1-1,2 m oraz stropów: 1,3 m. Armaty baterii „duńskiej" miały lufy o długości 
536 cm i masę 4950 kg każda. Parametry te umożliwiały oddawanie strzału na 
odległość 17700 m. Armaty baterii „greckiej" miały lufy o długości 324 cm i wadze 
3215 kg każda, co dawało możliwość strzelania na 15000 m. Różnice w wielkości 
armat podyktowały różnice w wymiarach działobitni, co dawało odpowiednio 
dla baterii „duńskiej" działobitnie o średnicy 11 m, a dla „greckiej" 9,6 m10.

Na dzień dzisiejszy, część infrastruktury baterii greckiej została omyłkowo 
zasypana w 2011 r. przy okazji innych prac. Los łaskawiej obszedł się z baterią 
duńską, która odrestaurowana, udostępniona jest do zwiedzania.

Bateria im. Heliodora Laskowskiego
Koncepcja utworzenia baterii im. Heliodora Laskowskiego, zwanej też potocznie 
cyplową, w celu obrony portu wojennego w Helu powstała w wyniku niewystar
czających możliwości lekkich baterii „duńskiej" i „greckiej". Nową infrastrukturę 
obronną zbudowano w 1935 r. zgodnie z projektem por. inż. sap. W. Otockie- 
go (Włodzimierz Dołęga-Otocki). Swoją dzisiejszą nazwę bateria ta zawdzięcza, 
ze względu na zasługi dla obronności polskiego wybrzeża, zmarłemu w 1936 r. 
kierownikowi Szefostwa Artylerii i Służby Uzbrojenia Kierownictwa Marynarki 
Wojennej, komandorowi podporucznikowi Heliodorowi Laskowskiemu, decyzją 
ówczesnego dowódcy MW z 1937 r. Według pierwotnych zamiarów, planowano, 
zgodnie z ówczesnym trendem, zakup francuskich armat firmy Schneider. La
skowski uznał je za przestarzałe i przekonał decydentów do zakupu szwedzkich 
armat firmy Bofors kal. 152,4 mm wz. 35.

Baterię stanowiły cztery stanowiska ogniowe wraz z infrastrukturą towarzy
szącą. Stanowisko ogniowe nr 1 posadowiono na wydmie od strony zatoki, stano
wisko nr 2 leży w odległości ok. 100 m na pn-wsch od stanowiska nr 1. Stanowisko 
nr 3 dzieli od sąsiedniego nr 2 ok. 75 m także w kierunku pn-wsch, a stanowisko 
nr 4 leży ok. 160 m na wschód od stanowiska nr 3. Na infrastrukturę towarzy
szącą składały się: 2 drewniane wieże z przyrządami celowniczo-pomiarowymi, 
centrala artyleryjska, schron agregatu prądotwórczego oraz schron amunicyjny 
posiadający konstrukcje bliźniaczą do schronu armat z dwudzielnym wejściem 
wyposażonym w drzwi z blachy pancernej. Działobitnie zostały umieszczone na 
stropach schronów z odlewów żelbetowych. Miały kształt wieloboku chronione
go przedpiersiem o wysokości 1,5 m i grubości Im. Na działobitnię prowadziły 
z obu stron zewnętrzne schody, pomiędzy którymi znajduje się wejście do schro
nu mieszczącego się pod działobitnią.

10 Tamże, s. 12,17.
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Działobitnia ze schronem stanowiska ogniowego baterii im. Heliodora 
Laskowskiego [fot. archiwum autora]

Bryła schronu miała wymiary 13,5 x 11,5 m, grubość stropu 2 m, grubość 
ścian bocznych 1,8 - 2,35 m. W przedsionku schronu znajdowały się 2 windy 
amunicyjne, a dalej 2 komory do oddzielnego przechowywania pocisków i ła
dunków miotających. Całość infrastruktury baterii Laskowskiego łączyła kolejka 
wąskotorowa.

Wraz z zanikiem znaczenia artylerii stałej na korzyść broni rakietowej, bateria 
Laskowskiego, jak też inne baterie artylerii nadbrzeżnej rejonu Zatoki Gdańskiej 
stopniowo zaczęły niszczeć. W związku jednak z opuszczeniem terenu przez woj
sko w latach 90-tych ubiegłego wieku, proces ten znacznie nasilił się. Żadne z hi
storycznych dział nie zachowało się, jednakże wskutek starań helskich miłośni
ków infrastruktury militarnej, przedwojenne stanowisko nr 4 jest odrestaurowane 
i udostępnione zwiedzającym, a w schronie amunicyjnym można podziwiać małą 
ekspozycję. Na cyplu helskim można swobodnie zwiedzać nie tylko infrastruktu
rę przedwojenną, ale i powojenną, którą niegdyś starannie rozwijano częściowo 
na obiektach przedwojennych. Przykładem dobrze zachowanego obiektu powo
jennego jest stanowisko działowe wyposażone w kompletną (w zasadzie) armatę 
kał. 100 mm wraz z pozostałymi stanowiskami połączonymi podziemnymi kory
tarzami .

Baterie przeciwlotnicze
Oprócz artyleryjskiej przeciwokrętowej obrony wybrzeża rejonu Zatoki Gdań
skiej, nie mniej ważne było zapewnienie obrony przeciwlotniczej. W 1928 r. pol
ska Marynarka Wojenna zakupiła 14 francuskich armat kal. 75 mm wz. 22/24, 
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które Francuzi planowali zamontować na swoich krążownikach i pancernikach11. 
W 1932 r. 8 z tych armat w dwudziałowych bateriach umieszczono w Gdyni, 
pozostałe 6 sztuk przewidziano na Hel. Prace wg projektu inż. W. Otockiego, 
zrealizowano w latach 1933 -1935. Dwudziałowym bateriom helskim nadano nu
merację (podobnie jak wszystkim innym bateriom regionu). Bateria nr 21 znalazła 
się 800 m od baterii Laskowskiego na cyplu półwyspu, bateria nr 22 umieszczo
na została 1700 m na zachód od portu wojennego nad Zatoką Pucką, bateria nr 
23 znalazła swoje miejsce na zachód od cypla helskiego nad otwartym morzem 
2,5 km od baterii „greckiej". Projekt przewidział umieszczenie bliźniaczych schro
nów pod działobitnią każdej z armat. Ściany schronów miały grubość 1,6-1,7 m, 
stropy 1,75 m. Amunicję z wnętrza na stanowisko ogniowe chronione przedpier- 
siem o wysokości 1 m i grubości 0,3 m transportowano windą poruszaną za po
mocą ręcznej korby11 12.

W chwili obecnej, infrastruktura baterii zachowana w formie trwałych ruin 
bez jakiegokolwiek wyposażenia jest dostępna do swobodnego zwiedzania.

Ośrodek oporu „Jastarnia"
Helskie baterie artylerii wymagały zapewnienia ochrony od strony lądu. W związ
ku z powyższym, w kwietniu 1939 r. zapadła decyzja o budowie umocnień po 
zachodniej stronie Jastarni na przedpolu Rejonu Umocnionego Hel. Projekt obej
mował budowę czterech ciężkich schronów bojowych I linii obrony i czterech 
lekkich schronów II linii obrony. Schrony I linii otrzymały klasę „D"13 w 5-stop- 
niowej klasyfikacji odporności schronów bojowych wg polskiej instrukcji saper
skiej z 17 kwietnia 1939 r. Schrony te miały więc wytrzymać pojedyncze trafienia 
pociskami kal. 220 mm oraz wielokrotne trafienia pociskami kal. 155 mm. Lżej
sze schrony II linii zakwalifikowane do klasy „C" miały zgodnie z projektem 
wytrzymać pojedyncze trafienia pociskami 155 mm i wielokrotne pociskami 105 
mm. Prace nad kompleksem rozpoczęto w maju 1939 r. i planowano zakończyć 
w połowie września 1939 r. Do wybuchu wojny ukończono wszystkie 4 schro
ny I linii i jeden z lekkich schronów II linii obrony. Kompleks obronny oprócz 
schronów bojowych przewidywał także inne standardowe elementy infrastruk
tury obronnej tj. zasieki, transzeje, przeszkody przeciwpancerne itp. Rozmiesz
czenie schronów podyktowane było ukształtowaniem terenu oraz usytuowaniem 
linii komunikacyjnych drogowej i kolejowej. Linię kolejową oraz teren nad zatoką 
zabezpieczały schrony „Sokół" (położony na wydmie w sąsiedztwie plaży za
toki) i „Sabała" (znajdujący się po drugiej stronie torów kolejowych). Schrony 
„Sęp" i „Saratoga" mieściły się pomiędzy Bałtykiem, a drogą. „Sęp" bronił dostę
11 R. Bąkowski, W. Nadolny, Baterie przeciwlotnicze, Zeszyty Helskie, Muzeum Obrony 
Wybrzeża, Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu", Hel 2007, s. 2.
12 Tamże, s.2.
13 W. Szarski, Ośrodek oporu Jastarnia, Zeszyt Helski nr 2, Muzeum Obrony Wybrzeża, 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu", Hel 2010, s. 9.
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pu od strony plaży, a „Saratoga" zabezpiecza! drogę. Ze względu na najbardziej 
newralgiczne położenie, „Sokół" otrzymał strop grubości 1,8 - 2 m, a jego grubość 
ścian zewnętrznych wynosiła 1,25 - 3,3 m. Jego załoga składała się z 12 żołnierzy 
uzbrojonych w 2 ckm-y, z których jeden znajdował się w strzelnicy tradytorowej 
(niewidocznej dla przeciwnika, przeznaczonej do prowadzenia ognia bocznego 
kryjącego przedpole lub międzypole sąsiednich obiektów), a drugi w pancernej 
kopule o grubości 18 cm wystającej ponad obrys dachu schronu. Załoga schronu 
wyposażona była także w rkm-y i wyrzutnie granatów ręcznych. Centralnie poło
żony w zespole pomiędzy linia kolejową, a drogą schron „Sabała", odległy na pół
noc od „Sokoła" o ok. 170 m był największy i najlepiej uzbrojony. Bronił on drogi 
głównej, drogi leśnej i linii kolejowej. Grubość jego stropu wahała się w granicach 
1,5 - 1,75 m, a grubość ścian zewnętrznych oscylowała pomiędzy 1 a 2,2 m. Sabała 
miał posiadać armatę przeciwpancerną kal. 37 mm Boforsa umieszczoną w pan
cernej kopule, ale do wybuchu wojny nie otrzymano ani armaty, ani kopuły, stąd

Schron bojowy klasy „D” I linii oporu „Sabala” [fot. archiwum autora]

miejsce dla niej zabetonowano. Schron zawierał pomieszczenie dowódcy Ośrodka 
Oporu Jastarnia. Jego załoga liczyła 20 osób. Uzbrojenie to 3 ckm-y (jeden w ko
pule pancernej, dwa w strzelnicach tradytorowych) oraz rkm-y. Kolejny ze schro
nów I linii - „Saratoga" miał wspólnie z „Sabałą" bronić drogi bitej. Położony był 
ok. 150 m w kierunku północno - wschodnim od Sabały, za terenem podmokłym 
niedostępnym dla wojsk motorowych, a jednocześnie był niewidoczny od strony 
morza, dlatego grubości jego stropów i ścian były najmniejsze i wynosiły odpo
wiednio 1,4 m oraz 1-1,8 m. Załoga i uzbrojenie przedstawiało się identycznie jak 
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v schronie „Sokół". Czwarty schron I linii „Sęp" został wkomponowany w wy- 
mę nad brzegiem Bałtyku w odległości nieco ponad 20 m od „Saratogi". Dziś 
Sęp" stoi na plaży. „Sęp", podobnie jak „Sabała" miał być wyposażony w armatę

Schron bojowy klasy „D” I linii oporu „Sęp” [fot. archiwum autora]

>rzeciwpancerną w pancernej kopule i analogicznie, nie udało się dla niego po
łyskać ani armaty, ani kopuły. Przygotowany jednak otwór w stropie, nie został 
zaślepiony, jak w„Sabale", lecz wykorzystany jako punkt obserwacyjny z uwagi 
ia dogodne położenie schronu. „Sęp" ma solidną konstrukcję z uwagi na możli

wość ostrzału z morza ciężką artylerią okrętową. Jego stropy i ściany mają grubo
ści odpowiednio 1,6 m oraz 1,25 - 3,5 m. Załoga liczyła 14 żołnierzy, a uzbrojenie 
>prócz 2 ckm-ów, z których jeden, wzorem pozostałych schronów umieszczono 

w pancernej kopule (fot.8) i rkm-ów, stanowił także moździerz, którego użycie 
wymagało wyniesienia go na zewnątrz. Drugą linię obrony w postaci czterech 
lekkich schronów zamierzano zbudować ok. 250 m od pierwszej. Z całej czwórki 
ukończono tylko jeden schron położony w sąsiedztwie torów kolejowych, a pod 
pozostałe dwa wylano fundamenty. Budowy czwartego schronu nie rozpoczęto. 
Uzbrojenie ukończonego schronu stanowił 1 ckm ulokowany w strzelnicy trady- 
torowej oraz rkm-y. Zadaniem schronu była ochrona linii kolejowej oraz terenu 
plaży od strony zatoki. Wszystkie schrony posiadały wyspecjalizowane pomiesz
czenia14.

11 Tamże, s. 16.
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Kopuła pancer
na dla ckm-u na 
dachu schronu 
bojowego „Sęp” 
[fot. archiwum 
autora]

Schrony ze względu na swą niezwykle solidną żelbetową konstrukcję zacho
wały się w stanie surowym do dnia dzisiejszego. W 2005 r. kompleks po pracach 
konserwatorskich został oddany do zwiedzania jako Skansen Fortyfikacji II Rze
czypospolitej im. Kontradmirała Włodzimierza Steyera.

Bateria Schleswig-Holstein
Niemcy po zbrojnym zagrabieniu w październiku 1939 r. ziem i wód polskich re
jonu Zatoki Puckiej, natychmiast docenili jej kluczową rolę w swoich koncepcjach 
strategicznych. Zatoka Pucka, była bezpiecznym akwenem odległym od działań 
frontu zachodniego, wyposażonym w nowoczesny port Gdynię. Jednocześnie bo
haterska i skuteczna obrona Polaków w rejonie Trójmiasta i Helu, pomimo sto
sunkowo lekkich umocnień obronnych oraz przewagi ilościowej i technologicz
nej Niemców, wskazała im jednoznacznie wartość militarną regionu ze względu 
zarówno na ufortyfikowanie, jak też na walory geograficzne. Dlatego rozkazem 
Naczelnego Dowódcy Marynarki z 19 października 1940 r. Niemcy rozpoczęli bu
dowę na Helu baterii 3 dział kal. 406 mm (według wielu źródeł 406,4 mm). Bateria 
ta, wspólnie z baterią kal. 280 mm umiejscowioną w Piławie, miała bronić zatoki 
gdańskiej przed ewentualnym zagrożeniem rozbudowującej się floty radzieckiej, 
dysponującej okrętami wyposażonymi w działa kal. 305 mm, a planującej rozbu
dowę o jednostki z jeszcze cięższymi działami15. Z początkiem 1941 r. rozpoczęto 
budowę tego monstrualnego kompleksu artyleryjskiego i już w maju tegoż roku 
dwa pierwsze działa osiągnęły gotowość bojową. Trzecie dołączyło w październi
ku. Kompleks otrzymał nazwę Schleswig Holstein, a poszczególne działa, zgod
nie z zasadami niemieckiego nazewnictwa dział w bateriach, otrzymały imiona 
Anton, Bruno i Caesar. Gdyby istniało czwarte działo, przysługiwałoby mu imię 
Dora16. Baterię ulokowano na wjeździe do Helu pomiędzy linią kolejową, a szosą.
15 M. Dudek, Schleswig Holstein czyli helskie działa Naoarony, Zeszyt Helski 1, Stowarzy
szenie „Przyjaciele Helu", wydanie III, s. 3.
16 W. Szarski, Ciekawostki najcięższej artylerii, Zeszyt Helski nr 2, Muzeum Obrony Wy-
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Stanowisko działa Anton położone jest ok. 10 m od dzisiejszej szosy prowadzącej 
do miasta Hel. Działo Bruno umiejscowiono ok. 200 m od Antona w kierunku 
północno - wschodnim, a w odległości dalszych ok. 300 m w kierunku północno - 
zachodnim stanęło trzecie stanowisko działowe baterii Caesar. Wszystkie trzy sta
nowiska bojowe miały wymiary 64 x 31/39 m i podzielone były na 3 strefy: stano
wisko armaty, komory amunicyjne i koszary. Działa spoczywały na żelbetowych 
pierścieniach o średnicy 18,8 m, wysokości 3,15 m i grubości 2 m. Wieża działowa 
była nowatorską dwupoziomową konstrukcją o wadze 400 ton i pancerzu grubo
ści 50 mm chroniącym 55-osobową załogę. Armata kal. 406,4 mm miała długość 
21,13 m, masę 159,9 t i była pierwotnie zaprojektowana jako działo okrętowe dla 
planowanych pancerników, których jednak nie zbudowano. Zakłady Kruppa wy
konały 10 sztuk tego typu dział. Trzy z nich trafiły na Hel17. W infrastrukturze 
stanowiska można było przechowywać w należytych warunkach 40 pocisków 

ładunków miotających. Główny zapas amunicji składowano w magazynach, ajej 
ansport realizowano kolejką wąskotorową, która komunikowała całą infrastruk

turę. Stropy i ściany obiektów głównych miały grubości odpowiednio 2,5 i 2 m. 
Kompleks posiadał wiele wyspecjalizowanych pomieszczeń tj. kotłownia, warsz

brzeża, Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu", 2009, s. 43.
17 M. Dudek, Schleswig..., wyd. cyt., s. 14.

tat, centrala telefoniczna, 
izba opatrunkowa, sanita
riaty, pomieszczenia byto
we żołnierzy itp. Wieżę kie
rowania ogniem stanowiła 
okazała 9-kondygnacyjna 
żelbetowa budowla o wyso
kości 25 m i grubości ścian 
1 m na dole malejącej do 
0,6 m u góry. Wieża zawie
rała pomieszczenie dowód
cy baterii oraz, podobnie jak 
stanowiska ogniowe, mnó
stwo specjalistycznych po
mieszczeń, których nie spo
sób w tej pracy szczegółowo 
wymieniać i opisywać.

Wieża kierowania 
ogniem baterii Schle- 
swig Holstein [fot. 
archiwum autora]
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Powyżej: Działobitnia 
dla armaty kal. 406 
mm baterii Schle- 
swig Holstein 
Po lewej:Fragment 
kolei wąskotorowej 
z wagonem amuni
cyjnym, obsługującej 
baterię Schleswig 
Holstein [obie fot. 
archiwum autora]

Do czasu użytkowania infrastruktury tej niezwykłej baterii przez wojsko, stan 
jej obiektów nie budził zastrzeżeń. Jednakże po roku 1990, w związku z opuszcze
niem terenu przez wojsko, nastąpiła dewastacja i degradacja obiektów. Do dnia 
dzisiejszego zachowała się praktycznie cała infrastruktura kompleksu w stanie 
surowym, łącznie z kolejką wąskotorową. Działa z wieżami zdemontowali jesz
cze hitlerowcy, natomiast małą makietę takiego działa z dwupoziomową wieżą 
można podziwiać w Muzeum Obrony Wybrzeża, utworzonym w jednej z działo- 
bitni dzięki staraniom helskich społeczników, fascynatów i działaczy, którzy od
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Ikunastu lat prężnie rewitalizują kompleks, w którym mieści się także strzelnica 
_ raz miejsce do wynajęcia dla grup rekonstrukcyjnych.

Makieta działa kal. 
i 96 mm baterii

hleswig Holstein 
az z dwupo-

. domową wieżą 
działobitnią - eks

pozycja Muzeum 
Obrony Wybrzeża
r Helu [fot. archi
wum autora]

órpedownie
Po zdobyciu ziem polskich, rejon Zatoki Gdańskiej szybko zyskał dla Niemców 

a znaczeniu. Gdynię przemianowano na Gotenhafen i ustalono zapasową bazą 
jiegsmarine. Po ataku Niemiec na ZSRR, rozbudowano gdyński port i zbudo
wano stocznię w celu budowy i remontów dużych okrętów. Nie zapomniano tak- 
e o budowie ośrodków badawczych służących do analiz i doświadczeń w celu 
ozwoju techniki uzbrojenia. W związku ze wzrostem zagrożenia alianckimi na

lotami na zachodnią część terytorium Niemiec, w 1940 r. rozpoczęto lokowanie 
fabryki torped w Gdyni na Oksywiu wraz z infrastrukturą ośrodka badawczego 
kompleksem torpedowni na wodach Zatoki Puckiej18. Produkowano tu torpedy 

przeznaczone dla okrętów podwodnych oraz testowano użycie torped w prak- 
yce. Torpedownia oksywska powstała na betonowych kesonach ok. 700 m od 
irzegu. Torpedownia w rejonie Babich Dołów, podobna do oksywskiej, posado

wiona ok. 500 m od brzegu na betonowych kesonach i palach, oddana została do 
żytku w lipcu 1942 r., a jej zadaniem była praca nad torpedami lotniczymi dla 
uiftwaffe, a także testowanie torped akustycznych19. Torpedownia ta posiadała 
lalę o wysokości 12 m i powierzchni 1300 m,. Obie torpedownie miały mnóstwo 
wyspecjalizowanych pomieszczeń oraz wieże obserwacyjne. Stojąca nad stanowi
skiem wystrzeliwania torped 25-metrowa wieża z torpedowni w Babich Dołach 
zachowała się do dnia dzisiejszego2". Po drugiej stronie Zatoki Puckiej ulokowano 
trzy tzw. małe torpedownie. Znalazły one swoje miejsca na przybrzeżnych mieli
znach w okolicach Jastarni i Juraty. Zadaniem małych torpedowni była obserwa

18 A. F. Komorowski, Obiekty..., wyd. cyt., s. 126.
|u Tamże, s. 127.

11 J. Sadowski, Szlak historii militarnej Kaszub Północnych, Jastarnia - Gliwice 2014, s. 32.

219



Piotr Górski

cja biegu testowanych torped oraz ich podejmowanie. Torpedownia wysunięta 
najdalej na wschód znalazła się za Juratą od strony Helu w odległości 600 m od 
brzegu. W odległości 1300 m od niej w stronę zachodnią ulokowano 1200 m od 
brzegu drugą torpedownię, a 4500 m od niej w kierunku zachodnim w odle
głości 2000 m od brzegu - trzecią. Do dnia dzisiejszego zachowały się w pełni 
ruiny dwóch wschodnich małych torpedowni w rejonie Juraty. Torpedownia za
chodnia w rejonie Jastarni uległa morzu i aktualnie ponad powierzchnią wody 
widnieje jej pochylony fragment widoczny z wielu kilometrów, zwany przez że
glarzy „kamieniem". Torpedownia oksywska jest obiektem należycie utrzyma
nym i nieprzerwanie wykorzystywanym przez Wojsko Polskie, stąd turystycznie 
niedostępnym. Torpedownia z rejonu Babich Dołów widnieje w krajobrazie jako 
okazała ruina.

Torpedownia w Gdyni-Babich Dołach. Na pierwszym planie pozostało
ści dawnych pomostów [fot. archiwum autora]

Wiele historycznych fortyfikacji rejonu Zatoki Gdańskiej zachowana jest do 
dziś w bardzo dobrym stanie surowym obiektów. Próżno w nich szukać wy
posażenia wnętrz, czy sprawnych urządzeń, niemniej stan murów większości 
wspominanych w niniejszej pracy obiektów jest na tyle dobry, że budzi respekt 
w stosunku do umiejętności budowniczych sprzed wieku lub wcześniejszych. 
Z kluczowej infrastruktury obronnej rejonu Zatoki Gdańskiej nie zachowały się 
jedynie najstarsze średniowieczne fortyfikacje zlokalizowane pomiędzy Włady
sławowem a Kuźnicą oraz, poza szczątkami fundamentów, zamek w Pucku. Nie 
dziwi fakt, że solidne żelbetowe bunkry w Jastarni, stojące spokojnie w lesie mają 
się dobrze. Niezwykłą ciekawostką zdają się jednak być murowane torpedow- 
nie wkomponowane w wody zatoki kilkaset metrów od brzegu. Stan surowy 
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niektórych torpedowni, pomimo braku jakichkolwiek prac remontowych, także 
w zasadzie nie budzi zastrzeżeń, a nawet zachęca po solidnym odświeżeniu do 
ewentualnego wykorzystania w celach komercyjnych. Podsumowując rozważa
nia w temacie aktualnego stanu historycznych umocnień rejonu Zatoki Gdańskiej 
wypada skonkludować, że większość z nich zachowana jest w dobrym stanie 
tzw. utrwalonych ruin, które w obecnym kształcie mają szansę przy stosunkowo 
niewielkich nakładach konserwatorskich przetrwać kolejne wieki. Należy w tym 
miejscu stanowczo podkreślić prężną i zaangażowaną działalność społeczników 
i fascynatów, którzy stale domagają się podjęcia działań mających na celu zarów
no zgłębianie wiedzy na temat historii umocnień omawianego rejonu, jak i zabez
pieczenia historycznych obiektów militarnych przed niszczącymi siłami natury, 
człowieka i czasu. Niektóre z historycznych budowli obronnych rejonu Zatoki 
Gdańskiej (np. Gdynia Oksywie) pozostają w dalszym ciągu w posiadaniu Woj- 
ska Polskiego, stąd dostęp do wiedzy o nich, a także ich zwiedzanie są utrudnio
ne. Obiekty te jednak utrzymywane są w ciągłym użyciu, stąd ich stan techniczny 
nie budzi zastrzeżeń.

Rejon Zatoki Gdańskiej obfituje w budowle obronne wznoszone zarówno 
przez naród polski, jak i niemiecki. Można nawet pokusić się o porównanie myśli 
technicznej i organizacyjnej fortyfikacji polskich i pruskich z podobnego okresu. 
Porównanie to, wcale nie musi wypaść dla Polski niekorzystnie, pomimo istot
nych dysproporcji ekonomicznych, które w okresie międzywojennym stawiały 
polskich inżynierów i budowniczych w trudniejszej sytuacji od prężnych gospo
darczo niemieckich rywali, zwłaszcza w kontekście odbudowy kraju przez naród 
polski w związku z niedawno odzyskaną niepodległością. Jeśli prześledzić rolę 
oraz losy lekkich polskich fortyfikacji i baterii helskich czy też skromnych, choć 
porażająco skutecznych umocnień kultowego Westerplatte i porównać z niewy
korzystaną i niedługo po zbudowaniu rozebraną monstrualną baterią Schleswig- 
Holstein, to polska myśl techniczna oraz umiejętność właściwego planowania 
inwestycji z punktu widzenia stosunku poniesionych kosztów do realnych po
trzeb pola walki, zwycięża hitlerowskie molochy na całej linii. Choć helska bateria 
Schleswig-Holstein jest zabytkiem i ewenementem techniki wojskowej w ska
li światowej, potwierdzającym zaawansowanie technologiczne i potęgę gospo
darczą Niemiec hitlerowskich, to jednak należy obiektywnie przyjąć, że polska 
szkoła budowy fortyfikacji okresu międzywojennego była jedną z najlepszych 
w swoim okresie. Oprócz nakładów finansowych, grubości żelbetowych ścian 

kalibru dział składały się bowiem na nią także genialne rozmieszczenie obiek
tów, wyspecjalizowana infrastruktura z adekwatnym do zadań wyposażeniem, 
perfekcyjne maskowanie i skuteczne zarządzanie. Najlepszą rekomendacją dla 
jakości polskich fortyfikacji jest fakt, że Niemcy po ich przejęciu adaptowali je do 
swoich potrzeb bez jakichkolwiek modyfikacji.
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KONCEPCJE BUDOWY SIEDZIBY
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

Pierwsza próba powołania Muzeum Marynarki Wojennej „z prawdziwego zda
rzenia" sięga okresu międzywojennego gdy na niewielkim skrawku odzyskanego 
wybrzeża Bałtyku rozwijała się ojczysta flota wojenna. W październiku 1927 r. 
z inicjatywą utworzenia instytucji muzealnej zajmującej się rodzimymi tradycjami 
morskimi wystąpił w Gdyni profesor Uniwersytetu Warszawskiego Włodzimierz 
Antoniewicz podczas konferencji poświeconej rozwojowi wybrzeża1. Po kilku 
latach ciekawy pomysł zaprezentował również historyk wojskowości kpt. mar. 
dr Witold Hubert, który postulował utworzenie działu Marynarki Wojennej w 
ramach Muzeum Wojska w Warszawie. Z czasem zgromadzone eksponaty miały 
stać się zalążkiem samodzielnej placówki1 2. Przed wybuchem drugiej wojny świa
towej niestety inicjatywy te nie zostały zrealizowane.

Po zakończeniu działań wojennych i uzyskaniu ponad 500 km dostępu do 
morza ważną stała się morska edukacji historyczna społeczeństwa. Już we wrze
śniu 1945 r. w Gdyni Dowództwo Marynarki Wojennej zorganizowało wystawę 
p.t. „Obrona wybrzeża w 1939 roku", która spotkała się z bardzo dużym zainte
resowaniem społeczeństwa.

W następnym roku podczas pobytu Marszałka Polski Michała Roli-Zymier- 
skiego na wybrzeżu zaprezentowano mu zgromadzone pamiątki. Przychylił się 
on do koncepcji wysuwanej przez oficerów marynarki i Muzeum Wojska Polskie
go, aby utworzyć w Gdyni placówkę muzealną jako oddział Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. Potem zmieniono lokalizację na Półwysep Westerplatte. 
Ostateczną siedzibą miał być nie zniszczony przez działania wojenne Sopot. Wy
brano obszerną willę piętrową z XIX wieku przy ul. Obrońców Westerplatte 18. 
W dużym ogrodzie planowano rozmieścić wielkogabarytowe eksponaty uzbroje
nia i broni morskiej. Placówka miała otworzyć swoje podwoje 1 maja 1946 r. Z nie 
wyjaśnionych przyczyn negatywne stanowisko wiceministra gen. dyw. Mariana 
Spychalskiego prawdopodobnie spowodowało zaniechanie dalszej organizacji in
stytucji3.

1 C. Krzyżówek, 20 lat Muzeum Marynarki Wojennej, „Biuletyn Historyczny”, Gdynia 1973, nr 
4, s. 343-344. W kraju istniało tylko niewielkie Muzeum Morskie hr. Stanisława Ledóchowskiego 
przeznaczone głównie do reklamy prywatnych przedsiębiorstw morskich, jedynie sygnalizujące 
morską problematykę wojskową.
2 W. Hubert, Potrzeba działu Marynarki Wojennej w Muzeum Wojska, „Barwa i Broń", 1933, 
nr 6, s. 134-135.
3 Szerzej Z. Wojciechowski, Nieznana próba utworzenia Muzeum Marynarki Wojennej
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Z części pamiątek przekazanych do stolicy w styczniu 1947 r. powstała 
w Muzeum Wojska Polskiego pierwsza ekspozycja czasowa poświęcona trady
cjom morskim, zwana Salą Marynarki Wojennej. W 1952 r. przekształcona została 
w wystawę stałą p.t. „Marynarka Wojenna w służbie Ojczyzny, w służbie poko- 
Jll .

Powstanie Muzeum Marynarki Wojennej jest związane z wydarzeniami jakie 
miały miejsce 1 sierpnia 1951 r. W tym dniu uprowadzono do szwedzkiego portu 
Ystad okręt hydrograficzny „Żuraw" (HG -11). Powyższy wypadek nadzwyczaj
ny ukazał pilną potrzebę podniesienia wiedzy historycznej marynarzy, albowiem 
do tej pory obowiązywały „jedynie słuszne" wzorce automatycznie powielane 
z radzieckiej marynarki* 1 2 * * 5.

Z inicjatywy utworzenia muzeum, wysuniętej przez Dowództwo Marynar
ki Wojennej, a popartej przez władze Gdyni, znaleziono nieduży budynek. Była 
to jedna z najstarszych willi w mieście, położona blisko plaży miejskiej przy ul. 
Sędzickiego 9. Po szybkiej i prowizorycznej adaptacji niewielkiego budynku, 
uporządkowano teren o powierzchni ok. 2100 mć na którym ustawiono ciężkie 
elementy uzbrojenia okrętowego. Konsultując się z zawodowymi historykami 
opracowano scenariusz skromnej ekspozycji o powierzchni ok. 212 m(. Zalążkiem 
była wspomniana wyżej wystawa sprowadzona z Muzeum Wojska Polskiego. 
VV bardzo uproszczony sposób ukazywała ona morskie dzieje oręża polskiego od 
średniowiecza po czasy współczesne.

Uroczyste otwarcie muzeum odbyło się 28 czerwca 1953 r. w obecności 
przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych w osobie pre
miera rządu i ministra obrony narodowej. Udostępnienie placówki, jedynej tego 
rodzaju instytucji kultury poza Muzeum Wojska Polskiego, spotkało się zżywym 
zainteresowaniem nie tylko ludzi w marynarskich mundurach6.

Dzięki dużej operatywności pierwszego kierownika kpt. mar. Jerzego Osta
szewskiego szybko powiększano zbiory. Jego dużą zasługą było uratowanie 
przed zniszczeniem wielu cennych elementów uzbrojenia i wyposażenia mor- 
skiego pozyskanych z zasobów jednostek Marynarki Wojennej, czy też z wraków 
zatopionych okrętów7.

ii' Sopocie w 1946 r., „Przegląd Morski", 1984, nr 1, s. 41-53.
1 M. Słoniewska, Wystawy Muzeum Wojska Polskiego w latach 1920-1985, Warszawa 1988, 
s 53-54 i 61-62 oraz J. Paradowski, Sala Marynarki Wojennej w Muzeum Wojska Polskiego, 
„Marynarz Polski", 1947, nr 13.
2 Szerzej, Okręt hydrograficzny „Żuraw" i jego załoga. Zbiór studiów i dokumentów
o uprowadzeniu okrętu i przebiegu śledztwa, pod red. J. Przybylskiego, Toruń 2009.
' C. Krzyżówek, op. cyt., s. 347-349 oraz Z. Wojciechowski, Instytucje kulturalno-oświatowe
Marynarki Wojennej w latach 1945-1956, „Biuletyn Historyczny", 1992, nr 12, s. 62-68.
Muzeum MW posiadało najpierw 4, a potem 6 pracowników etatowych.
7 'ob. J. Ostaszewski, Początki Muzeum Marynarki Wojennej. Wspomnienie pierwszego 
ki 'równika Muzeum Marynarki Wojennej, oprać. A. Kotecki, „Biuletyn Historyczny", 2004, 
ni 19, s. 18-29.
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Pierwsza siedziba Muzeum Marynarki Wojennej w 1953 r.

W 1957 r. dokonano pierwszej radykalnej modernizacji ekspozycji. Duży 
napływ pamiątek m. in. z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego 
w Londynie, od kombatantów i różnych organizacji społecznych umożliwił istot
ne rozszerzenie i uatrakcyjnienie wystawy8.

W latach 1957-1961 proces gromadzenia zbiorów uległ zahamowaniu ponie
waż nastąpiło przeładowanie wystawy eksponatami przy jednoczesnym braku 
pomieszczeń administracyjno-magazynowych.

Jak pisał ówczesny kierownik muzeum kmdr ppor. Czesław Krzyżówek 
„Ilość zwiedzających w ciągu ostatnich trzech lat wynosiła przeciętnie 60 tys. 
osób. W okresie letnim muzeum nie jest w stanie przyjąć wszystkich chętnych do 
zwiedzania. Przepustowość ciągle się zmniejsza ze względu na katastrofalny stan 
budynku i duże nagromadzenie eksponatów.

W 1957 r. komisja budowlana Marynarki Wojennej stwierdziła, że budynek 
muzeum nie nadaje się do eksploatacji ani też do remontu. Po prowizorycznym 
wzmocnieniu stropu i zachowaniu jak najdalej idących środków ostrożności moż
na było zbiory muzeum udostępnić zwiedzającym, jednak bez pełnej gwarancji 
bezpieczeństwa "L|.
s Zob. E. Kosiarz, Zarys dziejów polskiej floty wojennej. Przewodnik po Muzeum Marynarki 
Wojennej, Gdynia 1965.
11 Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej (AMON), Modlin, sygn. 494/92, t. /131, k. 
14, Założenia do projektu budowy Muzeum Marynarki Wojennej z 31.1.1961 r., (odpis).
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W tej sytuacji na początku lat 60-tych podjęto kroki mające na celu budowę 
nowej siedziby muzeum wraz budową Domu Oficera (klubu Marynarki Wojen
nej). W założeniach do projektu architektonicznego postulowano aby obiekt mu
zeum posiadał:
1. 4 sale wystawowe o pojemności 500 osób - 600 m2:
2. Sala wystaw czasowych - 100 m2;
3. Hall z szatnią na 300 osób - 150 m2;
4. Biblioteka - 20 m2;
5. Czytelnia - 30 m2;
6. Archiwum druków i rękopisów oraz materiałów fotograficznych - 20 m2;
7. Sala odczytowa przystosowana do wyświetlania filmów na 150 osób - 80 m2;
8. Magazyny muzealne - 300 m2;
9. Fotolaboratorium - 15 m2;
10. Stolarnia - 25 m2;
11. Pracownie konserwatorskie drewna, tkanin i metalu - 40 m2;
12. Pracownia graficzna - 20 m2;
13. Sekretariat - pokój dyspozytora - 10 m2;
14. Pokój kierownika - 15 m2;
15. Pokój zastępcy kierownika -15 m2;
16. Pracownia działu średniowiecznego i nowożytnego - 25 m2;
17. Pracownia działu współczesnego - 20 m2;
18. Pracownia działu techniki i uzbrojenia - 15 m2;
19. Biuro społeczno-oświatowe - pokój przewodników - 20 m2;
20. Sekcja administracyjno-inwentaryzacyjna - 30 m2;
21. Magazyn gospodarczy, pokój sprzątaczek, umywalnia - 30 m2;
22. Dyżurka portiera - 10 m2;
23. Urządzenia sanitarne na 200 osób - 16 m2.

Razem powierzchnia wynosiła 1601 m2, a kubatura budynku 5904 m3. Zakła
dano, że w czterech salach ekspozycji stałej umieszczone będą następujące działy: 
1. Dział średniowieczny;
2. Dział nowożytny;
3. Dział współczesny do 1939 r.;
4. Druga wojna światowa;
5. Ludowa Marynarka Wojenna;
6. Przyjaźń z flotami państw socjalistycznych10.

W oparciu o dezyderaty kierownictwa muzeum opracowano „Program użyt
kowy", dodając pomieszczenia techniczne i komunikacyjne. Powierzchnia obiek
tu wówczas zwiększyła się do ok. 2250 mc, a kubatura do ok. 9400 m3.

111 Tamże, k. 14-16. Inwentarz zbiorów liczył ok. 750 pozycji, a miał się powiększyć o dalsze 
350 z Wielkiej Brytanii i jednostek wojskowych Marynarki Wojennej. W okresie letnim 
muzeum zwiedzało dziennie ok. 600 osób ale chętnych było trzykrotnie więcej.
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W nowej siedzibie planowano zatrudnić 22 osoby w tym;
1. Kierownictwo i personel naukowy - 3 osoby;
2. Sekretariat, administracja i kasjerki - 6 osób;
3. Przewodnicy - 4 osoby;
4. Sprzątaczki, szatniarze i dyżurne sal - 6 osób;
5. Konserwatorzy i graficy - 3 osoby .11

We wrześniu 1961 r. Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany Marynarki Wojen
nej zajął się oceną przedstawionych planów. Komisja Oceny Projektów Inwesty
cyjnych (KOPI) zweryfikowała założenia projektowe opracowane przez Gdańskie 
Biuro Projektów Przemysłowych zmniejszając powierzchnię niektórych pomiesz
czeń administracji, holi wejściowy i szatnię (200 osób), salę odczytową (90 osób), 
a magazyny gospodarcze zalecano przenieść do podpiwniczenia. Ostatecznie 
przyjęto obiekt o powierzchni 1885 m2, i kubaturze 7921 m3.

Koszt budowy Muzeum Marynarki Wojennej wynosił 5 min 347 tys. zł, 
a Domu Oficera 7 min 862 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji (wraz z kinoteatrem 
za 8 min. 750 tys. zł) zamykał się kwotą 29 min 304 tys. zł11 12.

Obiekty te miały powstać u zbiegu ul. Kieleckiej i Śląskiej, naprzeciw przy
stanku kolejki miejskiej Wzgórze Nowotki (obecnie Wzgórze św. Maksymiliana). 
Z czasem planowano zamiast kinoteatru zbudować halę sportowo-widowiskową, 
a w kierunku Sopotu, dodatkowo Ośrodek Sportowy MW. Prace wstrzymywała 
planowana przebudowa węzła ul. Czołgistów (obecnie al. J. Piłsudskiego) i ul. 
Kieleckiej. Jednak decydującą dla inwestycji była pogarszająca się sytuacja spo
łeczno-gospodarcza w kraju. Kurczące się możliwości budżetowe oraz wydarze
nia marcowe 1968 r. spowodowały zaniechanie budowy kompleksu kulturalno- 
-sportowego Marynarki Wojennej.

Przełomem w rozwoju polskiego muzealnictwa morskiego był rok 1960. 
Z inicjatywy Dowództwa MW, które chciało zachować dla przyszłych pokoleń 
zasłużony w działaniach drugiej wojny światowej najstarszy okręt bojowy pol
skiej floty w skład muzeum (na prawach oddziału) wszedł niszczyciel ORP „Bu
rza" Po przebudowie został pierwszym w kraju okrętem - muzeum13. Zacumował 
w reprezentacyjnym miejscu miasta, nieopodal Skweru Kościuszki przy Nabrze
żu Pomorskim w Basenie Prezydenta (nr I). W większych pomieszczeniach dzio
bowych otwarto wystawę obrazującą 1000-letnie tradycje Polski na morzu oraz 
wystawę ilustrującą historię okrętu. W ten sposób muzeum otrzymało nie tylko 
dzielny okręt ale także dodatkową powierzchnię ekspozycyjną.

11 AMON, sygn. 494/92, t. 131, k. 120-123, Program użytkowy dot. budowy Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni z 1961 r.
12 AMON, sygn. 494/92, t. 131, k. 38-42, Protokół nr 39/61 z posiedzenia KOPI Zarządu 
Kwaterunkowo-Budowlanego MW w dniu 13.9.1961 r. (odpis) oraz Założenia projektowe 
tytuł 800/61 Dom Oficera i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni opracowane na 
podstawie Zarządzenia MON nr 50 z 13.7.1961 r., k. 35-37.
13 Szerzej E. Kosiarz i R. Witkowski, Okręt-muzeum „Burza". Przewodnik, Gdynia 1964.
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□kręt - muzeum ORP Burza”
Ze względu na szybko pogarszający się stan techniczny w 1976 r. musiano 

wycofać go z eksploatacji. Przez 26 lat t. j. do końca sezonu wystawowego (każde
go roku od maja do października) w 1975 r. ORP „Burza" zwiedziło ponad 3 min 
745 tys. osób14.

Do wzrostu popularności placówki przyczyniła się znaczna przebudowa eks
pozycji plenerowej broni i uzbrojenia morskiego, położonej w atrakcyjnym miej
scu, nieopodal plaży miejskiej i bulwaru spacerowego. Zgromadziła ona szereg 

nikalnych egzemplarzy artylerii morskiej i lądowej, broni podwodnej i rakieto
wej, wyposażenia okrętowego oraz samoloty i śmigłowce lotnictwa morskiego. 
Prace wykonano dzięki pomocy marynarzy i kadry na czele z dowódcą Mary
narki Wojennej wiceadm. Ludwikiem Janczyszynem. Część robót realizowano 
modnym wówczas sposobem „czynów społecznych". W celu ukształtowania te
renu przywieziono kilka tysięcy ton ziemi z budowy suchego doku w Stoczni im. 
Komuny Paryskiej (Stocznia Gdyńska). Uroczyste otwarcie nastąpiło 26 czerwca 
1975 r. w roku jubileuszu 30- lecia morskiego rodzaju sił zbrojnych.

W tymże roku w skład Muzeum Marynarki Wojennej weszła część rozfor
mowanego Wydziału Historycznego Dowództwa MW, posiadającego liczący się 
dorobek naukowo-badawczy i publicystyczny oraz bibliotekę fachową15.

4 J. Rusak, 30-lecie Muzeum Marynarki Wojennej, „Biuletyn Historyczny", 1983, nr 8, s. 
30.
5 E. Madey, Działalność Wydziału Historycznego Zarządu Politycznego Marynarki
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Z czasem zły stan techniczny budynku wymusił konieczność jego rozebra
nia. Funkcjonował on jeszcze do wiosny 1974 r. jedynie w charakterze obiektu 
administracyjnego. W maju 1970 r. wystawę stałą przeniesiono czasowo do nowej 
siedziby. Był to pobliski barak po dawnym kinie „Muszelka" (kinie Okręgowego 
Klubu Oficerskiego* 16) o pow. ekspozycji jedynie ok. 70 m2. Uzyskano również 
trzy pomieszczenia zastępcze, magazynowe i biurowe w baraku Garnizonowej 
Administracji Mieszkań (GAM) przy ul. Sędzickiego 3 oraz na parterze w budyn
ku Redakcji Tygodnika Marynarki Wojennej „Bandera" przy ul. Sienkiewicza 9 
z przeznaczeniem na pracownię konserwatorską i magazyny o pow. ok. 100 m2. 
Tymczasowe rozwiązanie jednak nie spełniało, ani rosnących oczekiwań odbior
ców, ani potrzeb rozwijającej się placówki17.

W styczniu 1974 r. dowódca Marynarki Wojennej zatwierdził projekt architek
toniczny nowej siedziby muzeum. Autorem projektu był inż. arch. Daniel Olędzki 
z gdańskiego „Miastoprojektu". Po konsultacjach z pracownikami muzeum pro
jekt wykonawczy opracowało Biuro Projektów Marynarki Wojennej. Oryginalny, 
nawiązujący bryłą do pobliskiego Teatru Muzycznego, trzykondygnacyjny budy
nek miał kształt kwadratu i posiadał centralny dziedziniec na którym zamierzano 
pozostawić najstarsze drzewo rosnące na środku terenu wystawowego. Gmach 
o powierzchni ok. 2,4 tys. m2 i kubaturze ponad 10 tys. ml miał zostać zbudowany 
w latach 1974-1977 dla uczczenia jubileuszu 30-lecia Marynarki Wojennej18. Naj
niższą, podziemną kondygnację przeznaczono na magazyny, pracownie konser
watorskie i pomieszczenia techniczne. Parter obejmował hall z szatnią, palarnią, 
kasą i portiernią. Jedno skrzydło budynku przeznaczono na pracownie naukowe 
i pomieszczenia administracyjne, a najwyższa kondygnacja pierwszego piętra 
mieściła 4 sale wystawowe, salę odczytowo-kinową i kabinę projekcyjną. Sale eks
pozycyjne zaprojektowano tak, aby istniała możliwość wyłączania ze zwiedzania 
poszczególnych sal, bez przerywania ruchu zwiedzających19.

Niestety, ograniczenia inwestycji związane z postępującym kryzysem ekono
micznym państwa pokrzyżowały te ambitne zamierzenia. Makietę budynku wraz 
z pełną dokumentacją architektoniczną przechowywano w Muzeum Marynarki 
Wojennej z nadzieją, że pomimo powstałych trudności w niedalekiej przyszłości 
obiekt jednak zostanie wzniesiony.
Wojennej, „Biuletyn Historyczny", 1975, nr 6, s. 186-195 oraz Z. Wojciechowski, Udział 
Wydziału Historycznego i Muzeum Marynarki Wojennej w badaniach historycznych, 
„Biuletyn Historyczny", 1985, nr 9, s. 107-120.
16 Obecnie jest to Klub Marynarki Wojennej „Riwiera" przy ul. Zawiszy Czarnego 1.
17 J. Rusak, wyd. cyt., s. 22-23 i 26-28.
18 W 1974 r. na tablicy informacyjnej przed Muzeum MW (fot. 5) podano znacznie wyższe 
dane projektowe: pow. użytkowa 3890 mt, a kubaturę 23 358 mł. Termin realizacji 
inwestycji do 1980 r.
19 R. Witkowski, Powstanie i rozwój Muzeum Marynarki Wojennej oraz jego współczesne 
zadania, „Biuletyn Historyczny", 1985, nr 9, s. 90-91 oraz C. Krzyżówek, wyd. cyt., s. 362- 
363. Inż. arch. D. Olędzki był również projektantem Teatru Muzycznego w Gdyni.
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Makieta budynku Muzeum Marynarki Wojennej z 1974 r.

lansza ukazująca przyszłą siedzibę Muzeum Marynarki Wojennej 
: 1974 r.

Z roku na rok pogarszał się stan techniczny okrętu-muzeum „Burza". Kosz- 
owny remont kapitalny niszczyciela nie wchodził w grę. Wobec zaistniałej sytu- 
icji w 1975 r. rozpoczęto prace adaptacyjno-remontowe na następnym, nie mniej 
zasłużonym niszczycielu ORP „Błyskawica", ostatnim zachowanym polskim
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Niszczyciel ORP „Błyskawica” jako okręt-muzeum [fot. autor]
okręcie zwodowanym przed wybuchem drugiej wojny światowej. Ewenemen
tem na skalę światową było przeprowadzenie trasy zwiedzania przez wnętrze 
jednego z czterech kotłów parowych. 1 maja 1976 r. w miejsce ORP „Burza" nowa 
jednostka rozpoczęła swój pierwszy sezon wystawienniczy.

Oprócz działalności typowo muzealnej (pod pokładem znajduje się wystawa 
historyczna o powierzchni ok. 180 mj okręt po dzień dzisiejszy pełni funkcje 
reprezentacyjne Marynarki Wojennej. Odbywają się tu uroczystości z okazji świąt 
państwowych i wojskowych, promocje oficerskie absolwentów Akademii Mary
narki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, wręczane są nominacje na wyższe 
stopnie wojskowe i odznaczenia. Mają miejsce częste spotkania z kombatanta
mi, członkami organizacji społecznych, a najwięcej z młodzieżą szkolną. Wizy
ty składają przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowych 
i wojskowych z kraju i zagranicy, dyplomaci, twórcy kultury oraz marynarze 
z okrętów składających wizyty kurtuazyjne. Do końca 2016 r. okręt zwiedził po
nad 6 min 274 tys. osób z kraju i zagranicy20.

Od 1985 r. pożyteczną działalność prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Okrę- 
tu-Muzeum „Błyskawica", które gromadzi fundusze na jego dalsze utrzymanie 
i zachowanie dla kolejnych pokoleń oraz promuje jego chlubną historię21.
211 Księga frekwencji zwiedzających ORP „Błyskawica", dane z 30.11.2016 r.
21 Szerzej Z. Wojciechowski, 30 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum
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Po rozebraniu pawilonu ekspozycyjnego po dawnym kinie „Muszelka" na 
potrzeby budowy nowej siedziby i załamaniu się planów inwestycyjnych Mu
zeum Marynarki Wojennej pozostało bez własnego lokum. W kilku pomieszcze
niach GAM Gdynia ulokowano pracowników merytorycznych Działu Wysta
wienniczego i administracji oraz niewielki magazyn zbiorów. Jedyną zaletą tej 
lokalizacji było umieszczenie części placówki tuż przy terenie ekspozycji plene
rowej broni i uzbrojenia morskiego. Pozostałe magazyny zostały prowizorycz
nie zaadaptowane w wypożyczonych pomieszczeniach ul. Sienkiewicza 9* 22 oraz 
w jednostkach wojskowych w Gdyni Oksywiu, Babich Dołach i Demptowie.

Kierownictwo muzeum wraz z Działem Historycznym oraz biblioteką facho
wą znalazło swoje miejsce w pomieszczeniach byłego Wydziału Historycznego 
MW na parterze tzw. „Plomby", a potem na pierwszym i ostatnim piętrze w głów
nym budynku Dowództwa Marynarki Wojennej przy Skwerze Kościuszki 12.

Przez następne lata z braku własnej siedziby poszczególne komórki organi
zacyjne muzeum były rozlokowane w wielu miejscach Gdyni m. in. w budynkach 
Dowództwa Marynarki Wojennej i historycznym budynku Klubu MW „Riwiera" 
przy ul. Zawiszy Czarnego l23.

Poważne kłopoty lokalowe związane z drastycznym brakiem pomieszczeń 
magazynowych zostały czasowo zaspokojone gdy z suteryn gmachu Dowództwa 
Marynarki Wojennej wyprowadzono Węzeł Łączności. Po remoncie pomieszcze
nia chociaż nie zbyt obszerne przez wiele lat spełniały rolę głównego magazynu 
placówki.

Wobec całkowitego braku możliwości budowy od podstaw własnej siedziby 
kierownictwo muzeum starało się wysuwać projekty pozyskania siedziby po od
powiedniej adaptacji obiektów znajdujących się w pobliżu wystawy plenerowej 
na zasadach dzierżawy, najmu lub zakupu.

Na początku lat 80. jednym z pierwszych było uzyskanie nowo wznoszone
go, obszernego budynku w kształcie litery „T" dla jednej z instytucji morskich 
przy ul. Sienkiewicza 13. Po kilku wizjach lokalnych okazało się, iż obiekt mógłby 
spełniać wymagania muzeum. Ponieważ był zlokalizowany bardzo korzystnie, 
zaproponowano przerzucenie kładki dla zwiedzających nad ul. Sienkiewicza, by 
w ten sposób połączyć budynek z własnym terenem wystawowy plenerowej. Nie
stety projekt ten nie wyszedł poza wstępne dyskusje i rozważania.

W 1983 r. w związku z planowanym drugim etapem rewaloryzacji Półwyspu 
Westerplatte władze wojewódzkie zorganizowały naradę w której wziął udział

„Błyskawica" (1985-2014), „Biuletyn Historyczny", 2016, nr 31, s. 243-260.
22 Przed drugą wojną światową willa była jednym z ładniejszych pensjonatów w Gdyni 
i nosiła nazwę „Victoria Regia". W latach 90-tych oddana spadkobiercom właściciela. 
Obecnie na jej miejscu stoi nowoczesny apartamentowiec.
23 Szerzej J. Bojko, „Polska Riwiera" - gmach i jego użytkownicy, „Biuletyn Historyczny", 
2008, nr 23, s. 133-141. Obiekt jako hotel „Polska Riwiera" zbudowany został w latach 
1922-1923 w modernistycznej formie klasycyzmu.
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Budynek przy ul. Sienkiewicza 13, obecnie własność gdańskiej firmy 
Hossa [fot. autor]
kierownik Muzeum Marynarki Wojennej kmdr por. dr Rafał Witkowski. Uczest
nicy spotkania opracowali postulaty, które należało pilnie zrealizować, aby odpo
wiednio przygotować teren, który był zaniedbany i nieuporządkowany. Propo
zycje komandora wskazywały na konieczność: uporządkowania mogił obrońców 
i ruin koszar, budowę pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacyjnym, pa
wilonu gastronomicznego, punktu sprzedaży pamiątek i parkingu24.

W lipcu władze zajęte były wizytą papieża Jana Pawła II i zainteresowa
nie półwyspem osłabło. Po obchodach rocznicowych powrócił temat przyszłego 
Muzeum Westerplatte. Miało zostać podporządkowane Muzeum Historii Miasta 
Gdańska ale padła również poważna propozycja w stronę Muzeum Marynarki 
Wojennej. Dobrze, że nie została zrealizowana gdyż znaczne oddalenie od Gdyni 
i szczupłość własnego personelu nie pozwoliły by na sprawne funkcjonowanie 
placówki.

18 października 1983 r. podczas obchodów 30. rocznicy powstania Muzeum 
Marynarki Wojennej wszyscy występujący na czele z adm. L. Janczyszynem wy
rażali uznanie dla działalności placówki. Jednocześnie podkreślali pilną potrzebę 
budowy typowego obiektu muzealnego bez którego instytucja nie może właści
wie funkcjonować25. Niestety, po dwóch nieudanych próbach inwestycyjnych ten 
podstawowy problem wydawał się nie do rozwiązania.
24 R. Witkowski, Nu lądzie i nn morzu. Zapiski ze służbą w Marynarce Wojennej 1953-1988, 
Kraków 1988, s. 475-478.
25 R. Witkowski, Obchody jubileuszu 30-lecia Muzeum Marynarki Wojennej, „Biuletyn 
Historyczny",1985, nr 9, s. 179-185.
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Kolejna propozycja polegała na przebudowie istniejącego baraku GAM. 
Wstępne założenie zakładało całkowitą przebudowę obiektu, dobudowanie pie
tra, a w części centralnej powiększenie o dobudówkę w kształcie wieży. Ówczesny 
dowódca Marynarki Wojennej adm. Romuald Waga przychylał się do tej propo
zycji. Biorąc pod uwagę niewielką kubaturę planowej siedziby (o wymiarach zbli
żonych do siedziby GAM) koszty szacunkowe inwestycji okazały się zbyt duże.

Innym miejscem w poszukiwaniach siedziby był zabytkowy dom dowódcy 
Floty w Gdyni Oksywiu, zwany potocznie willą kadm. Józefa Unruga. Ukończono 
go w 1930 r. w ramach budowy kompleksu zaplecza portu wojennego. W 1924 r. 
zespół zaprojektował prof. Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 
Marian Lalewicz w modnym wówczas stylu klasycystycznym. Po szczegółowych 
oględzinach obiektu przy ul. Arciszewskich 25 okazał się za mały na potrzeby 
placówki (13 niedużych izb)26. Dodatkowym utrudnieniem była sama lokalizacja. 
Zbyt oddalona od centrum miasta nie zapewniała możliwości łatwego dotarcia 
potencjalnym zwiedzającym.

Padały również propozycje lokalizacji muzeum w odległych miejscach takich 
jak gdańska twierdza Wisłoujście, czy kompleks koszarowy przy ul. Dickman- 
na (obecnie stacjonuje tam 6 Ośrodek Radioelektroniczny MW im. adm. Arendta 
Dickmanna i Archiwum Marynarki Wojennej im. kmdr. Bohdana Wrońskiego) 
w Gdyni Oksywiu27.

Wobec niepowodzenia dotychczasowych poszukiwań skierowano się do 
Śródmieściu Gdyni. Padł wniosek wykorzystania przedwojennej kamienicy - 
.Willi Admirał" przy jednej z głównych arterii miasta, ciągnącej się z główne

go dworca kolejowego nad morze przy ul. 10 lutego 29. Była to duża kamienica 
przedwojenna z dziedzińcem jednak bez odpowiedniego parkingu. Konieczność 
wykwaterowania mieszkańców i zapewnienia im równorzędnych lokali przy ów
czesnych kłopotach mieszkaniowych w garnizonie gdyńskim okazało się całko
wicie nierealne28.

Po likwidacji kina „Goplana" przy Skwerze Kościuszki 10-12 powstała ko
lejna koncepcja umieszczenia tam sal wystawowych. Reprezentacyjna kamienica 
zbudowana w stylu modernistycznym byłaby dodatkową atrakcją dla zwiedza
jących29. Jednak po wnikliwym rekonesansie okazało się, że brak jest dostatecznej 

26 M. Sołtysiak, Gdynia, miasto dwudziestolecia międzywojennego. Urbanistyka i architektura, 
Gdynia 1993, s. 69. Kubatura budynku wynosiła 1836 mł.
27 Z dniem 1 listopada 2016 r. Archiwum Marynarki Wojennej zmieniło nazwę na 
Archiwum Wojskowe w Gdyni.
28 Szerzej Z. Wojciechowski, Budownictwo w Marynarce Wojennej w latach 1945-1989. Część 
II, „Biuletyn Historyczny", 2015, nr 30, s. 117-134. Sytuacja mieszkaniowa w garnizonie 
gdyńskim była jedną z najtrudniejszych w Wojsku Polskim.
29 M. Sołtysiak, wyd. cyt., s. 317. Budynek zaprojektowany w 1932 r. przez Tadeusza Ję
drzejewskiego, a zbudowano etapami w latach 1932-1937. Uważany za jeden z najład
niejszych w mieście, nawiązywał do architektury okrętowej. Właścicielem był Stanisław 
Pręczkowski. Od 1937 r. na parterze funkcjonowało tu kino „Polonia", a po wojnie kino
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Willa dowódcy Floty. Widok obecny [fot. autor]

Budynek mieszkalny z kinem „Goplana” (na parterze). Widok obecny 
[fot. autor]
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Budynki Zespołu Informatyki Marynarki Wojennej w Gdyni Redłowie 
[W. Baranowski., E. Gierach, W. T. Rogalski, Zespół Informatyki Ma
rynarki Wojennej RP 1966-2000. Ludzie i zdarzenia, Gdynia grudzień 
2000]
ilości pomieszczeń towarzyszących, a lokalizacja tuż przy Dowództwie MW jest 
dodatkową przeszkodą.

Wobec remontu budynków Dowództwa Marynarki Wojennej, w połowie lat 
90-tych muzeum otrzymało dodatkowe lokum w Zespole Informatyki Marynarki 
Wojennej w Gdyni Redłowie przy ul. Mikołaja Kopernika* 30. Kierownictwo mu
zeum i Dział Historyczny ulokowano na trzecim piętrze, a bibliotekę oraz część 
magazynów muzealnych w dość obszernych pomieszczeniach suterenowych. 
Jak zapewniano, zmiana dyslokacji miała mieć charakter przejściowy i trwać do 
dwóch-trzech lat.

W ten sposób instytucja została rozrzucona w wielu miejscach miasta, co 
znacznie utrudniało nie tylko bieżącą działalność ale również pozbawiało więk
szych możliwości wystawienniczych. Oprócz ekspozycji plenerowej broni i uzbro
jenia morskiego oraz nie dużej wystawy historycznej na okręcie-muzeum ORP 
„Błyskawica" placówka nie mogła organizować wystaw we własnym obiekcie. 
Stąd pod koniec lat 80-tych nawiązano współpracę z licznymi muzeami na terenie 
kraju. Rozpoczęto otwierać wystawy o tematyce morskiej w ich własnych siedzi

„Goplana".
30 W. Baranowski, E. Gierach, W. T. Rogalski, Zespół Informatyki Marynarki Wojennej RP 
1966-2000. Ludzie i zdarzenia, Gdynia, grudzień 2000, s. 44-48. Obiekt zbudowano w la
tach 1975-1977. Obecnie rozebrany.
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bach. Nowo obrany kierunek działalności okazał się nader trafny. Szereg cennych 
eksponatów, które od lat leżały nie udostępnione w magazynach muzealnych 
mogło teraz obejrzeć tysiące zwiedzających w wielu regionach Polski31.

W trudnej sytuacji lokalowej tak jak Muzeum Marynarki Wojennej znalazło 
się również Muzeum Miasta Gdyni, które mieściło się w zabytkowym „Domu 
Abrahama" przy ul. Starowiejskiej 30.

W czerwcu 1997 r. prezydent miasta Gdyni Franciszka Cegielska i dowódca 
Marynarki Wojennej wiceadm. Ryszard Łukasik podpisali list intencyjny w któ
rym przejawiali wolę podjęcia działań mających na celu wybudowanie nowocze
snego budynku, wspólnego dla obu placówek ponieważ żadna z nich nie posia
dała własnej siedziby32.

Obiekt miał powstać nieopodal miejskiej plaży przy Bulwarze Nadmorskim 
w części terenu ekspozycji plenerowej broni i uzbrojenia morskiego Muzeum Ma
rynarki Wojennej. Teren ten o powierzchni ok. 10 tys. mt - w zarządzie Marynarki 
Wojennej - był własnością Skarbu Państwa. Nowobudowany obiekt przylegałby 
do Klubu MW „Riwiera" obok wyburzonego baraku GAM.

Lokalizacja siedziby obu muzeów - ważnych placówek kultury w reprezen
tacyjnej części miasta przy centralnym trakcie turystycznym, wydawała się naj
lepszą z możliwych. Zresztą powstanie i rozwój Gdyni zawsze były związane 
z Marynarką Wojenną. Tak więc wspólne umiejscowienie wspomnianych insty
tucji zapowiadało się bardzo korzystnie.

Koncepcja architektoniczna obiektu dążyła do kompozycyjnej jedności z bu
dynkiem Klubu MW „Riwiera" w taki sposób, aby tworzyły one nierozerwal
ną całość, dając efekt formy rzeźbiarskiej, wolnostojącej, umożliwiającej ogląd ze 
wszystkich stron. Zmierzała też do jedności zespołu z terenami zielonymi po
przez szerokie otwarcie wnętrz na ekspozycję plenerową. Ważnym elementem 
determinującym bryłę było jej otoczenie, zwłaszcza budynki Teatru Muzycznego 
i internatu Akademii Morskiej. Równocześnie projektowany obiekt stanowił dla 
Klubu MW „Riwiera" od strony głównej ekspozycji - Parku Rady Europy - efek
towne i uzupełniające tło.

Budynek miał być posadowiony na poziomie Bulwaru Nadmorskiego tuż 
obok miejskiej plaży. Na tym poziomie znajduje się wejście główne do Muzeum 
Marynarki Wojennej, wejście pomocnicze do części ogólno-obiektowej z dziedziń
ca oraz wejście do wydzielonych powierzchni ekspozycji Muzeum Miasta Gdyni. 
Układ terenu powoduje, że kondygnacja druga stanowi jednocześnie kondygna
cję wejściową Muzeum Miasta Gdyni. Na kolejnych poziomach rozlokowane są 
ekspozycje stałe i czasowe oraz zaplecza. Całość wieńczy kawiarnia z obszer-
31 A. Kotecki, Dział Wystawienniczy Muzeum Marynarki Wojennej, „Biuletyn Historyczny", 
2004, nr 19, s. 37-58.
32 List intencyjny z 28.6.1997 r., „Biuletyn Historyczny", 2004, nr 19, s. 155. List podpisali 
także: dyrektor Muzeum Miasta Gdyni mgr Stefania Lemańska i szef Wojskowego 
Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego w Gdyni płk inż. Adam Budzisz.
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nym tarasem widokowym na Zatokę Gdańską (nad Muzeum Marynarki Wojen
nej) oraz dwupoziomowa (z antresolą) galeria sztuki współczesnej (nad Muzeum 
Miasta Gdyni).

Projekt architektoniczno-budowlany opracowany został przez Warsztat Ar
chitektury - Pracownię Autorską z Sopotu (generalny projektant dr inż. arch. 
Krzysztof Kozłowski). Kompleks, na który składają się: Muzeum Marynarki Wo
jennej, Muzeum Miasta Gdyni oraz część nazwana ogólno-obiektowa, w całości 
przeznaczono na działalność muzealną. W zamyśle stanowił nowoczesne cen
trum ekspozycyjne nawiązujące do architektury okrętowej, skupiające zaintere
sowania ludzi w każdym wieku i przyciągające wielokierunkowe działalnością, 
dając możliwość aktywnego i kształcącego spędzania wolnego czasu.

Koncepcja ukształtowania przestrzennego i funkcjonalnego zasadzała się na 
dwóch podstawowych założeniach:
— po pierwsze: pełna funkcjonalna i techniczna niezależność obu placówek. Część 
ogólno - obiektowa „spina" funkcjonalnie i technicznie dwa muzea w zakresie 
niezbędnym i uzasadnionym z ekonomicznego punktu widzenia. Niezależność 
polega na oddzielnym, pełnym opomiarowaniu wszystkich dostarczanych me
diów oraz na możliwościach dowolnego kształtowania czasu i sposobu działal
ności niezależnie od sąsiada;
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— po drugie: zespolenie przestrzenne i możliwość połączenia funkcjonalnego 
obydwu instytucji. Dzięki temu ranga obiektu i jego znaczenie dla miasta wzra
stają, a korzyści wynikające z możliwości zwiększenia atrakcyjności programo
wej, w konsekwencji także frekwencji, są obopólne.

Każda z części może działać w pełni niezależnie. Część ogólno - obiektowa, 
położona między muzeami, stanowi element łączący obie instytucje, a równocze
śnie rozdziela je technicznie, akustycznie i funkcjonalnie (przegroda przeciwpo
żarowa). Część ta zawiera ciąg komunikacji pionowej, ciąg instalacji oraz zespół 
pomieszczeń technicznych wraz z monitoringiem. Obie placówki zaopatrzone są 
we własne układy wyposażenia technicznego. Przerwa w pracy jednego muzeum 
nie ma wpływu na pracę drugiego.

Muzeum Marynarki Wojennej ma mieścić się na czterech kondygnacjach, na 
których znajdują się: sale wystaw stałych i czasowych, audytorium, archiwum, 
zaplecze biurowe, pracownie i magazynowo - warsztatowe oraz kawiarnia. Do 
niego przynależy także zaplecze gastronomiczne, które może obsłużyć restaurację 
Klubu MW „Riwiera" i wspomnianą kawiarnię.

Podstawowe parametry techniczne obiektu33:
1. Kubatura:
— Muzeum Marynarki Wojennej - 17 830 m3
— Muzeum Miasta Gdyni - 16 500 m3
— Część ogólno - obiektowa - 3 545 m3
Razem: - 37 875 ml
2. Powierzchnia użytkowa:
— Muzeum Marynarki Wojennej - 3 136 m2
— Muzeum Miasta Gdyni - 3 016 m2
— Część ogólno-obiektowa - 596 m2
Razem: - 6 748 m(
3. Powierzchnia całkowita:
— Muzeum Marynarki Wojennej - 3 336 m2
— Muzeum Miasta Gdyni - 3 272 m2
— Część ogólno-obiektowa - 795 m2
Razem: - 7 403 m2

W 80. rocznicę powstania Marynarki Wojennej RP - 28 listopada 1998 r. - na 
terenie planowanej budowy odbyła się podniosła uroczystość wmurowania aktu 
erekcyjnego powstającej siedziby obu muzeów, którą prowadzili dyrektorzy obu 
nowopowstających instytucji: kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski i mgr Dag
mara Płaza-Opacka.
33 Z. Wojciechowski O dach dla historii Marynarki Wojennej RP [w] VI konferencja 
muzealnictwa morskiego i rzecznego, Gorzów Wielkopolski 2002, Studia i materiały 
Centralnego Muzeum Morskiego, tom IV, seria B - materiały źródłowe, nr 3, Gdańsk 2004, 
s. 77-79. Dokumentacja budowy Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum Miasta Gdyni, 
tom 1 i 6, Gdynia 2000.
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Akt erekcyjny wmurował Marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński, wicemini
ster Obrony Narodowej Piotr Urbankowski, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, 
dowódca Marynarki Wojennej adm. floty Ryszard Łukasik, dyrektor Muzeum 
Marynarki Wojennej kmdr por. Zbigniew Wojciechowski oraz prezes Fundacji 
„O dach dla historii Marynarki Wojennej RP" kmdr rez. Jerzy Komorowski.

W rok później dowódca Marynarki Wojennej adm. R. Łukasik powołał 
17. osobową Radę Naukową Muzeum Marynarki Wojennej pod przewodnictwem 
kmdr. prof. dr. hab. Jerzego Przybylskiego, która wspierała swym autorytetem 
i koordynowała działalność placówki34.

Bardzo ważną instytucją zaangażowaną w proces budowy była Fundacja 
„O dach dla historii Marynarki Wojennej RP". Powstała w lipcu 2000 r. pozyski
wała środki finansowe, niezbędne do rozpoczęcia inwestycji. Pod kierownictwem 
prezesa kmdr. rez. J. Komorowskiego szybko zebrała stosowne fundusze dzięki 
osobistemu zaangażowaniu adm. R. Łukasika, kadry, marynarzy, kombatantów 
z kraju i zagranicy, zwłaszcza Stowarzyszenia Marynarki Wojennej z Londynu 
oraz zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw i instytucji.

Rozpoczęcie budowy zwane „wbiciem pierwszej łopaty" nastąpiło 5 kwiet
nia 2001 r.35 Generalnym wykonawcą została firma „Mega" z Gdyni. Cykl inwe
stycyjny planowano zamknąć w dwóch etapach:
• pierwszy - zakończenie budowy obiektu w tzw. „stanie surowym - zamknię
tym". Przekazanie odpłatne Gdyni części budynku wraz z terenem dla muzeum 
miejskiego. Za uzyskane środki kontynuowanie następnego etapu.
• drugi - wykończenie segmentu dla Muzeum MW i oddanie go do użytku.

Całą inwestycję planowano zakończyć w ciągu pięciu lat. Przewidywany 
koszt sięgał ok. 13 min zł.

Na czas budowy kierownictwo muzeum i cześć pracowników przeniesiono 
do Klubu MW „Riwiera".

Brak zainteresowania problematyką morską decydentów i częste zmiany 
personalne w kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej, połączone z nie
docenianiem wysiłku społeczności wybrzeża, spowodowały zastój inwestycyjny 
po ukończeniu pierwszego etapu w 2005 r. Regres pogłębiły zbyt małe w stosun
ku do oczekiwań środki finansowe przekazane przez miasto Gdynia. Pomimo 
wysiłków Fundacji, rzeszy przyjaciół i sympatyków nie można było dokończyć 
inwestycji. W tym samym roku Muzeum Marynarki Wojennej uzyskało status 
państwowej instytucji kultury.

W zmieniających się realiach, związanych z permanentną restrukturyzacją sił 
zbrojnych muzeum zostało wyłączone z kompetencji dowódcy Marynarki Wo
jennej, a podporządkowane ministrowi obrony narodowej, poprzez szefa Depar- 
34 Z. Wojciechowski, Rada Naukowa Muzeum Marynarki Wojennej, Przegląd Morski, 
1999, nr 10, s. 79-83.
35 S. Kudela, 50 lat Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, „Biuletyn Historyczny", 2004, 
nr 19, s. 14-15.
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Makieta Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum Miasta Gdyni
lamentu Wychowania i Promocji Obronności. Z dniem 1 lipca 2007 r. okręt-mu- 
zeum ORP „Błyskawica" przestał wchodzić w skład Muzeum Marynarki Wojen
nej, chociaż nadal pełni rolę historycznej jednostki.

Dzięki intensywnym zabiegom dyrektora muzeum kmdr. por. dr. Sławomira 
Kudeli, wspartym przez Radę Muzeum36 pod przewodnictwem kmdr. rez. dr. 
hab. Bogdana Zalewskiego i piszącego te słowa, Ministerstwo Obrony Narodowej 
w 2010 r. wyasygnowało z własnego budżetu w trzech transzach niezbędne środ
ki na sfinalizowanie budowy.

Wiązało się to z powstaniem resortowej koncepcji systemu muzeów woj
skowych. W jego skład oprócz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie weszło 
gdyńskie Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 
i Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Problemy związane z brakiem środków finansowych oraz restrukturyzacja 
sił zbrojnych sprawiły, że zakończenie budowy i uroczyste otwarcie siedziby Mu
zeum Marynarki Wojennej nastąpiło dopiero 28 listopada 2012 r.

Całkowity koszt budowy i wyposażenia wyniósł ok. 18 min zł z czego 8 min 
zł zgromadziła Fundacja „O dach dla historii Marynarki Wojennej RP"37.

Posiadanie przez morski rodzaj sił zbrojnych muzeum z nowoczesnej sie- 
dzibie zlokalizowanej w reprezentacyjnej części miasta było marzeniem nie tylko 
36 Decyzja nr 93/MON ministra obrony narodowej z 26.02.2008 r. o powołaniu Rady 
Muzeum Marynarki Wojennej na kadencję w latach 2008-2012, w zbiorach autora.
37 http://www.muzeummw.pl/7historia-muzeum, dostęp 12.05.2017 r.
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Muzeum Marynarki Wojennej [fot. H. Nagrodzki]
marynarzy w kraju i zagranicą ale także mieszkańców Gdyni i wszystkich miło
śników polskiego morza.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
• 1927 r. - Z inicjatywą utworzenia instytucji muzealnej zajmującej się rodzimy

mi tradycjami morskimi wystąpił w Gdyni prof. Uniwersytetu Warszawskie
go Włodzimierz Antoniewicz.

• 1933 r. - Historyk wojskowości kpt. mar. dr Witold Hubert, postulował utwo
rzenie działu Marynarki Wojennej w ramach Muzeum Wojska w Warszawie. 
Potem zgromadzone eksponaty miały stać się zalążkiem samodzielnej pla
cówki muzealnej.

• 1945 r. - W Gdyni Dowództwo Marynarki Wojennej zorganizowało wystawę 
p.t. „Obrona wybrzeża w 1939 roku", która spotkała się z bardzo dużym zain
teresowaniem społeczeństwa.

• 1947 r. - W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie otwarto pierwszą wy
stawę czasową poświęconą tradycjom morskim, zwaną Salą Marynarki Wo
jennej.

• 1952 r. - Wystawa czasowa w Muzeum Wojska Polskiego przekształcona zo
stała w ekspozycję stałą p.t. „Marynarka Wojenna w służbie Ojczyzny, w służ
bie pokoju".

• 1953 r. - 28 czerwca w obecności przedstawicieli najwyższych władz państwo
wych i wojskowych w osobie premiera rządu i ministra obrony narodowej 
nastąpiło otwarcie Muzeum Marynarki Wojennej w budynku przy ul. Sędzic- 
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kiego 9. Było to pierwsze w kraju muzeum morskie i jedyna tego rodzaju 
instytucja kultury poza Muzeum Wojska Polskiego.

• 1960 r. - Zasłużony w działaniach drugiej wojny światowej niszczyciel ORP 
„Burza" wszedł w skład muzeum (na prawach oddziału). Po przebudowie 
został pierwszym w kraju okrętem - muzeum.

• 1961 r. - Rozpoczęto prace projektowe Domu Oficera (klubu MW), Muzeum 
Marynarki Wojennej i kinoteatru z lokalizacją u zbiegu ulicy Kieleckiej i Śląskiej.

• 1970 r. - Wystawę stałą muzeum przeniesiono czasowo do pobliskiego budyn
ku po dawnym kinie „Muszelka" (kinie Okręgowego Klubu Oficerskiego).

• 1974 r. - Ze względu na zły stan techniczny budynek muzeum rozebrano. 
Planowano rozpocząć budowę nowej siedziby na przebudowanym terenie 
ekspozycji plenerowej broni i uzbrojenia morskiego. Gmach o powierzchni 
ok. 2,4 tys. mć i kubaturze ponad 10 tys. mł miał zostać zbudowany w latach 
1974-1977 (1980).

• 1975 r. - 26 czerwca z okazji jubileuszu 30-lecia Marynarki Wojennej uro
czyście otwarto nową ekspozycję plenerową broni i uzbrojenia morskiego. 
W skład muzeum weszła część rozformowanego Wydziału Historycznego 
Dowództwa MW, posiadającego liczący się dorobek naukowo-badawczy i pu
blicystyczny oraz bibliotekę fachową. Ze względu na szybko pogarszający się 
stan techniczny okręt-muzeum ORP „Burza" wycofano z eksploatacji. Przez 
26 sezonów wystawowych (od maja do października) okręt zwiedziło ponad 
3 min 745 tys. osób.

• 1976 r. -1 maja w miejsce ORP „Burza" nowa jednostka muzealna zapocząt
kowała swój pierwszy sezon wystawienniczy. Był to niszczyciel ORP „Błyska
wica", ostatni zachowany okręt zwodowany przed wybuchem drugiej wojny 
światowej.

• Po rozebraniu pawilonu ekspozycyjnego po dawnym kinie „Muszelka" i za
łamaniu się planów inwestycyjnych Muzeum Marynarki Wojennej pozostało 
bez własnego lokum. Uzyskano pomieszczenia tymczasowe w baraku Gar
nizonowej Administracji Mieszkań przy ul. Sędzickiego 3 oraz na parterze 
w budynku Redakcji Tygodnika Marynarki Wojennej „Bandera" przy ul. Sien
kiewicza 9. W następnych latach otrzymano zastępcze pomieszczenia maga
zynowe w budynkach Dowództwa Marynarki Wojennej, Klubu MW „Riwie
ra" oraz na terenie jednostek wojskowych w Gdyni Oksywiu, Babich Dołach 
i Demptowie.

• 1983 r. - Rozpoczęto poszukiwania tymczasowej siedziby muzeum. Wśród 
propozycji były m. in. Półwysep Westerplatte, twierdza Wisłoujście, budynek 
przy ul. Sienkiewicz 13, budynek Garnizonowej Administracji Mieszkań przy 
ul. Sędzickiego 3, dom dowódcy Floty w Gdyni Oksywiu (willa kadm. J. Un- 
ruga), „Willa Admirał" przy ul. 10 lutego 29, byłe kino „Goplana" i kompleks 
koszarowy przy ul. Dickmana w Gdyni Oksywiu.
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• 1995 r. - Kierownictwo muzeum, Dział Historyczny, bibliotekę oraz część
magazynów przeniesiono tymczasowo do Zespołu Informatyki Marynarki 
Wojennej w Gdyni Redłowie przy ul. Mikołaja Kopernika.

• 1997 r. - 28 czerwca prezydent miasta Gdyni Franciszka Cegielska i dowódca 
MW wiceadm. Ryszard Łukasik podpisali list intencyjny w którym wyrazili 
wolę wspólnej budowy nowoczesnego siedziby dla Muzeum Marynarki Wo
jennej i Muzeum Miasta Gdyni.

• 1998 r. - 28 listopada w 80. rocznicę powstania Marynarki Wojennej RP na 
terenie planowanej budowy odbyła się uroczystość wmurowania aktu erek
cyjnego siedziby obu muzeów. Kubatura budynku wynosiła 37 875 m3, a po
wierzchnia całkowita 7 403 m2 z czego na Muzeum Marynarki Wojennej 
3 336 m2, a na wspólną część ogólno-obiektową 795 m2.

• 2001 r. - 5 kwietnia miało miejsce uroczyste rozpoczęcie budowy („wbicie 
pierwszej łopaty"). Generalnym wykonawcą została gdyńska firma „Mega".

• 2007 r. -1 lipca okręt - muzeum ORP „Błyskawica" przestał wchodzić w skład 
Muzeum Marynarki Wojennej, jednak nadal pełni rolę historycznej jednostki.

• 2012 r. - 28 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby Muzeum Mary
narki Wojennej. Całkowity koszt budowy i wyposażenia wyniósł ok. 18 min 
zł w tym 8 min zł, które zebrała Fundacja „O dach dla historii Marynarki 
Wojennej RP".
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MODEL ŻAGLOWCA „SOVEREIGN OF THE SEAS" ZE 
ZBIORÓW MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

„Sovereign of the Seas"1 (ang. „Władca mórz") - jeden z pierwszych trzypokła- 
dowych XVII-wiecznych żaglowych okrętów wojennych zaliczany według nowe
go podziału okrętów wojennych z 1626 roku do jednostek należących do I ran
gi wcześniej tzw. Royal Ships2. Znany głównie z niezwykle bogatych dekoracji 
rzeźbiarskich. „Sovereign of the Seas" został zamówiony przez króla Karola I 
26 czerwca 1634 roku3. Okręt został zaprojektowany i zbudowany przez królew
skiego szkutnika Phineasa Petta, który pracował wraz ze swoim synem Peterem 
Pettem w stoczni w Woolwich nad Tamizą. Syn Phineasa zgodnie z ówczesną 
praktyką na podstawie projektu wykonał model, według którego budowano 
okręt, przez co niektórzy mylnie jemu przypisują powstanie tego żaglowca4. Po
nieważ koszt budowy reprezentacyjnego okrętu były olbrzymie, konieczne stało 
się wprowadzenie specjalnego podatku (Ship Money), żeby go sfinansować. Poda
tek ten był jedną z przyczyn konfliktu króla z parlamentem, który doprowadził 
później do angielskiej wojny domowej. Niektórzy brytyjscy historycy marynarki 
uznają fakt wprowadzenia tego podatku za punkt przełomowy w dziejach Royal 
Nayy5.
Budowa okrętu była świadomym celem politycznym, obliczonym na wzrost au
torytetu króla Jakuba I, a później jego syna Karola I (którzy przejawiali tenden
cje absolutystyczne) oraz wzmocnienie prestiżu angielskiej monarchii. Nazwa 

1 Nazwa okrętu ulegała zmianom. W literaturze przedmiotu okręt ten występuje również 
pod nazwami; „Royal Sovereign" i „Sovereign".
2 Według niektórych autorów pierwszym na świecie trójpokładowcem był galeon „Prince 
Royal".W starszej literaturze polskiej występuje jako „Royal Prince" (Z. Drapella, Zdob
nictwo okrętów, Gdańsk 1969, s. 74 ; B. Kozłowski, Dzieje okrętu, Warszawa 1956, s. 244 ; P. 
Smolarek, Dawne żaglowce, Gdynia 1963, s. 68 i n.). Genezę trójpokładowych żaglowych 
okrętów szczegółowo omówił K. Gerlach, Trójpokładowe okręty liniowe. Rozwój konstrukcji 
i ewolucja terminologii - część 1, „Morze Statki i Okręty", 2009 nr 2, s. 63-69 ; P. P. Wieczor
kiewicz, Historia wojen morskich. Wiek żagla, Poznań 2015, s. 19 i n.
3 Wszystkie daty podane w tekście dotyczą kalendarza juliańskiego, obowiązującego 
w Anglii aż do połowy XVIII wieku (zwanego tam Starym Stylem). Był on opóźniony 
w stosunku do kalendarza gregoriańskiego o 10 dni.
4 Była to stara praktyka stosowana już w XVI wieku, również nad Bałtykiem. W 1570 r. 
włoscy mistrzowie wykonali w pierwszej kolejności model będący wizerunkiem 
planowanej jednostki, a dopiero później rozpoczęli w Elblągu budowę pierwszego 
polskiego okrętu wojennego nazwanego „Smok".
5 M. Lewis, The History of the British Navy, Harmondsworth 1962, s. 75 i n.
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„Sovereign of the Seas" - Władca mórz - nie została nadana przypadkowo, lecz 
miała symbolizować, wywodzące się rzekomo od anglosaskiego króla Edgara, 
pradawne prawo angielskiego monarchy do używania tytułu Rex Marinum, czyli 
„Władca mórz". Zdobiąca dziób okrętu figura, tzw. galion, przedstawiała wła
śnie postać króla Anglii Edgara tratującego na koniu swych nieprzyjaciół. Oprócz 
rufy i dziobu okręt posiadał również zdobione burty na całej długości. Wszystkie, 
pełne przepychu, alegoryczne barokowe rzeźby zostały pokryte złotą farbą, co 
tworzyło zamierzony kontrast z malowanym na czarno kadłubem. Koszt deko
racji zamknął się kwotą 6691 funtów, a całkowity koszt budowy szacuje się na 
65 586 funtów, co w tamtych czasach przekraczało jedenastokrotnie koszty budo
wy w pełni wyposażonego 40-działowego okrętu wojennego. Równie kosztowne 
okazało się uzbrojenie okrętu, ponieważ król nakazał, aby wszystkie działa były 
odlane z brązu, który, chociaż lżejszy, był 4-krotnie droższy od żeliwa. 90 dział 
miało kosztować początkowo 20 592 funtów, ale kiedy zwiększono uzbrojenie do 
102 dział koszty wzrosły początkowo do 24 447, a potem jeszcze o dodatkowe 
1700 funtów.
W okresie republiki (1649-1660) nazwę okrętu zmieniono w 1651 roku na „Sove- 
reign", chociaż początkowo planowano nazwę „Commonwealth" („wspólnota", 
formalna nazwa państwa w tym okresie). 7 listopada tego samego roku zade
cydowano o jego przebudowie w stoczni w Chatham, w celu poprawienia sta
bilności obniżono wówczas nadbudówki i usunięto z niego część ozdób. „Sove- 
reign" wziął udział w pierwszej wojnie angielsko-holenderskiej, służąc głównie 
jako flagowy okręt głównodowodzącego flotą republiki admirała Blake'a. Okręt 
zrobił duże wrażenie na Holendrach, którzy nadali mu przydomek Złoty Diabeł 
(hol. Gulden Duvel), oraz wyznaczyli wysoką nagrodę dla kapitana okrętu, które
mu udałoby się go zniszczyć. 28 września 1652 roku „Sovereign" wziął udział w 
zwycięskiej bitwie pod Kentish Knock, w której trakcie wszedł na mieliznę, a ad
mirał Robert Blake przeniósł swoją flagę na pokład nieco mniejszego, ale lepiej 
manewrującego „Resolution".
W dniu 11 lipca 1659 roku okręt został skierowany ponownie do Chatham w celu 
przebudowy, której dokonał szkutnik John Taylor, na nowy 100-działowy okręt 
liniowy I-szej rangi. Po restauracji monarchii w Anglii w 1660 roku został wcielo
ny do Royal Navy i przemianowany na „Royal Sovereign"6. Następnie okręt wziął 
udział w drugiej wojnie morskiej przeciw Holandii, która wybuchła w 1665 roku. 
25 lipca 1666 roku w bitwie pod North Foreland „Royal Sovereign", flagowy okręt 
floty pod dowództwem księcia Albemarle, wspólnie z „Royal Charles" stoczył 
walkę z flagowym okrętem Holendrów „De Zeven Provincien", która pomimo 
angielskiej przewagi w artylerii skończyła się poważnym uszkodzeniem „Royal 
Charles". Trwająca dwa dni bitwa zakończyła się zwycięstwem Anglików. Rok 8

8 Podobnie jak skrót „HMS" nazwa angielskiej Marynarki Wojennej „Royal Navy" używa
na jest oficjalnie od czasów restauracji monarchii w Anglii w 1660.
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później „Royal Sovereign" był jedynym dużym angielskim okrętem, który prze
trwał pogrom angielskiej floty w czasie holenderskiego ataku na Medway, gdyż 
znajdował się wtedy w Portsmouth.
„Royal Sovereign" wziął również udział w kolejnej wojnie angielsko-holender- 
skiej trwającej w latachl672-1674. W 1672 roku wchodził w skład eskadry „nie
bieskiej" połączonej floty angielsko-francuskiej w nierozstrzygniętej bitwie pod 
Solebay pod dowództwem wiceadmirała Josepha Jordana. Rok później okręt brał 
udział w przegranej podwójnej bitwie pod Schooneveld pod dowództwem Johna 
Haywarda oraz zakończonej takim samym rezultatem bitwie pod Texel 21 sierp
nia 1673 roku. „Royal Sovereign" był w niej okrętem flagowym eskadry „czerwo
nej", mającym na pokładzie głównodowodzącego flotą angielską księcia Ruperta, 
który pomimo przewagi w okrętach nie był w stanie sprostać flocie holenderskiej 
pod dowództwem admirała Michiela de Ruytera7 8.
W 1685 roku „Royal Sovereign", będący po trzech wojnach w złym stanie tech
nicznym, został przebudowany w stoczni w Chatham pod kierunkiem szkutnika 
Roberta Lee. Okręt ten wziął następnie udział w wojnie przeciwko Francji, gdzie 
nastąpiło odwrócenie sojuszy i Anglicy walczyli u boku Holendrów z Francuza
mi. W 1690 roku miała miejsce zwycięska dla Francuzów bitwa morska pod Be- 
achy Head, w której brał również udział jako okręt flagowy Pierwszego Lorda 
Admiralicji, hrabiego Torrington. W dwa lata później w decydującej bitwie mor
skiej pod La Houge połączone siły anglo-holenderskie zadały flocie francuskiej 
poważne straty. „Royal Sovereign" wchodził wówczas w skład eskadry „czerwo
nej", dowodzonej przez admirała Edwarda Russela (będącego również główno
dowodzącym sojuszniczej floty). W następnych latach „Royal Sovereign" nie brał 
już udziału w bitwach, niszczejąc stopniowo w porcie w Chatham, gdzie padł 
ofiarą przypadkowego pożaru, który zniszczył okręt doszczętnie do linii wodnej 
27 stycznia 1697 roku. Tyle w skrócie wiadomo o historii budowy i przebiegu 
służby samego okrętu.
Zarówno wielkość, mocne uzbrojenie oraz przede wszystkim bogactwo ozdób 
powodują, iż okręt ten stał się ulubionym tematem dla modelarzy i najrozmait
szych autorów opracowań oraz rysowników. Historia tej jednostki jest już dobrze 
znana i opisana w literaturze. Tytułem przykładu można w tym miejscu pole
cić dwie najnowsze książki poświęcone historii tej jednostki autorstwa Hendrika 
Busmanna i Jemsa Sephtona8. Również w Polsce ostatnio historii tej jednostki po

7 Szerzej na temat przebiegu tych wojen zob. m. in. P. Padfield, Maritime supremacy. The 
opening of the western mind. Naval Campaigns that Shaped the Modern World 1588-1782, 
London 1999, s. 105,131-132,135-135.; P. P. Wieczorkiewicz, Historia wojen..., s. 111-152 ; 
A. Konstam, Okręty wojen angielsko-holenderskich 1652-1674, Oświęcim 2016, passim.
8 H. Busmann, Sovereign of the Seas: Die Skulpturen des britischen Kimigsschiffes von 1637, 
Hamburg 2002; J. Sephton, Smereign ofthe Seas: The Seoenteenth-Century Warship, Chalford 
2011.
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święcą się sporo uwagi9. Pomimo, że autentyczne plany żaglowca nie zachowały 
się, nie zniechęca to do mniej lub bardziej udanych prób rekonstrukcji tej jednost
ki zarówno rysunkowych jak i modelarskich. Zdecydowana większość autorów 
tych rekonstrukcji opiera się na dwóch najbardziej znanych źródłach, mianowicie 
obrazie Johna Payne'a oraz rysunku Willema van de Velde. Zarówno w Polsce 
(do roku 1982) jak i na świecie żadna z rekonstrukcji tego okrętu nie powstała 
w oparciu o opis tej jednostki napisany prawdopodobnie przez niejakiego Jana 
Weselskiego-Laetusa, który przechowywany jest w Bibliotece Gdańskiej PAN 
(o czym dalej). Przykład takiej właśnie jednej z bardziej udanych modelarskich 
rekonstrukcji można podziwiać w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Model żaglowca „Sovereign of the Seas", który znajduje się w Muzeum Marynar
ki Wojennej wykonał toruński modelarz Stefan Sobecki, któremu w tym miejscu 
warto poświęcić trochę więcej miejsca bowiem przed wojną służył w Marynarce 
Wojennej. Urodził się 15 sierpnia 1908 roku w Wielkich Strzelcach w wojewódz
twie poznańskim jako syn Antoniego i Antoniny z Ratajczaków. Po przyłącze
niu Pomorza do Polski rodzina Sobeckich przeniosła się do Torunia. Tam też 
w 1922 roku młody Sobecki rozpoczął naukę w Gimnazjum im. M. Kopernika, 
którą po trzech latach przerwał by zacząć terminować u jednego z tamtejszych ko
tlarzy miedzi i żelaza. Poznał wówczas tajniki obróbki rzemiosła artystycznego, 
która to wiedza zaowocowała w latach późniejszych tworzeniem m. in. płasko
rzeźby Bitwy pod Oliwą czy też Ostatniej wieczerzy. Następnie Sobecki po złożeniu 
egzaminu czeladniczego z zakresu kotlarstwa zapisał się na kurs maszynistów 
kolejowych. W 1929 roku otrzymał powołanie do wojska, gdzie trafił do Marynar
ki Wojennej. Po krótkim przeszkoleniu w Szkole Specjalistów Morskich w Swie- 
ciu skierowano go do Gdyni. Pobyt nad morzem i możliwość oglądania żaglowca 
„Dar Pomorza" sprawił, iż Sobecki zainteresował się modelarstwem. Zbudował 
trzy modele tego żaglowca, z których jeden był prezentem zamówionym przez 
oficerów Marynarki Wojennej dla kontradmirała Józefa Unruga. W 1932 roku po 
zakończeniu służby wojskowej powrócił do Torunia gdzie przez trzy lata pra
cował jako kotlarz. Los sprawił, że w 1935 roku powrócił do Gdyni do pracy 
na kolei. Tuż przed wybuchem wojny, 21 sierpnia 1939 roku, złożył egzamin na 
maszynistę. W pierwszych dniach września 1939 roku skierowano go do Stocz
ni Marynarki Wojennej gdzie trafił do obsady pociągu pancernego nazwanego 
„Smok Kaszubski"10. Załogę „Smoka Kaszubskiego" stanowiło około 60 osób 
podoficerów i marynarzy ochotników. Wyjątek stanowiło pięciu cywilów, którzy 
byli maszynistami PKP: Franciszek Netkowski, Stefan Chądzyński, Kazimierz Ba-

9 W. Koszela, „Sovereign ofthe Seas" - okręt próżnego króla, „Okręty", 2014 nr 1, s. 4-11; Por. 
K. Gerlach, Zmiany okrętu „Sovereign ofthe Seas" - logika rozwoju, „Morze Statki i Okręty", 
2014 nr 9-10, s. 62-69.
111 O. Nikonowiczowa, Sobecki Stefan (1908-1985), [w:] Toruński słownik biograficzny, pod 
red. K. Mikulskiego, Toruń 2000, s. 218 i n.
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giński, Czesław Piernicki i Stefan Sobecki11. Po latach tak wspominał pierwsze dni 
września [...] pierwszy raz, ósmego [było to 6 września przypis autora] dojechaliśmy 
pod semafor do Wejherowa. Wpuszczono nas tam na stację, gdyż miasto nie było jeszcze 
zajęte. Odczekaliśmy do rana i rano pojechaliśmy do następnej stacji, Luzina. W Luzinie 
też nie było Niemców, ale nie było tez już służby stacyjnej. Wróciliśmy do Wejherowa, 
11 M. Filipowicz, Ludzie, stocznie i okręty, Gdańsk 1985, s. 189.
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ou strony cizioDowej 
[fot. H. Nagrodzki]

wiaoK moaeiu
od strony rufowej 
[fot. H. Nagrodzki]

stamtąd do Redy. Była tam jeszcze pełna obsługa i dojeżdżały pociągi pasażerskie z 
jdyni. Komendant [kpt. mar. Jerzy Tadeusz Błeszyński]12 telefonicznie otrzymał roz-

Kpt. mar. Jerzy Tadeusz Błeszyński (1906-1939), był oficerem flagowym szefa Kierow
nictwa Marynarki Wojennej kontradm. Jerzego Świrskiego, który tuz przed wybuchem 
vojny przyjechał do Gdyni z tajną pocztą do dowódcy Floty kontradm. Józefa Unruga. 

2 IX 1939 objął dowództwo na ORP „Mewa". Po zatopieniu ORP „Mewa" na Helu po
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kaz powrotu do Wejherowa. Gdy dojechaliśmy po raz drugi do Wejherowa, komendant 
kazał mi wjechać na stację. Powiedziałem, że na stację nie wjadę. Nikogo na nastawni 
nie widzę, a i oni nie reagują na pojawienie się parowozu, chociaż byli zawiadomieni 
telefonicznie z Redy. Nie mogę dawać sygnału, bo jeżeli w pobliżu są Niemcy, to dowie
dzą się o naszej obecności. Nie można więc wjechać lwu w paszczę. Gdy stoimy przed 
stacją, to zawsze możemy się wycofać. Przyznano mi rację. Dwaj żołnierze wysłani na 
stację nie zastali nikogo. Okazało się, że z lasów, od strony Luzina, wchodzą do miasta 
Niemcy. Tymczasem my stanęliśmy przed szosą prowadzącą z Wejherowa do Gdyni za 
niewielkim zagajnikiem. W pewnym momencie nadleciał samolot obserwacyjny [...] sa
molot został ostrzelany i najprawdopodobniej uszkodzony. [...] na szosie pojawili 
się motocykliści, pojechali kawałek i zawrócili. Za jakieś pół godziny zaczęła iść kolumna. 
Podjechaliśmy bliżej i gdy hitlerowcy zbliżyli się do przejazdu, nasi żołnierze dali ognia 
z dział i karabinów. Gdy zaczęliśmy strzelać, to Niemcy, którzy nam zawsze wydawali 
się potęgą, uciekali jeszcze szybciej niż przyjechaliśmy. Mieli kilku zabitych. Po walce 
wycofaliśmy się nieco, dzięki czemu uniknęliśmy ostrzału artyleryjskiego, który zaraz 
się zaczął. Za szosą zniszczony został tor, ale my byliśmy dalej. Potem podjechaliśmy 
do przejazdu i sytuacja powtórzyła się. W ten sposób zatrzymaliśmy marsz kolumny 
aż do wieczora. Wieczorem wycofaliśmy się do Redy, ale i Niemcy bali się dalej iść, 
spotkawszy na swej drodze pociąg pancerny, którego się nie spodziewali* 13.12 września 
pociąg został zniszczony przez lotnictwo niemieckie, a Sobecki znalazł się w nie
woli. Początkowo więziony był w Gdyni Redłowie, a potem w Nowym Porcie, 
by w 1940 roku trafić do obozu Stutthof. Spędził tam kilka miesięcy, gdyż dzięki 
staraniom rodziny został zwolniony otrzymując nakaz pracy w parowozowni To- 
ruń-Mokre. Tam też przeżył do końca okupacji.
Po zakończeniu wojny pracował jako maszynista na kolei, rozpoczynając ponow
nie prace nad budową modeli dawnych żaglowców. W 1959 roku na podstawie 
planów, które znalazł w „Młodym Żeglarzu" zbudował prosty model galeonu 
„Wodnik" w skali 1:50. Kolejną pracą był model flagowego okrętu admirała Nel
sona z czasów bitwy pod Trafalgarem „Victory". Za ten model Stefan Sobecki 
zdobył srebrny medal na IV Mistrzostwach Europy Modeli Pływających NA VI- 
GA w klasie C2A, które odbyły się w 1965 roku w Chorzowie. Model ten zaku
piło Muzeum Morskie w Szczecinie. Następnym modelem był „Dar Pomorza", 
który Sobecki wykonał już po raz czwarty - trzy poprzednie prace powstały jesz
cze przed wojną. W 1968 roku na zamówienie Muzeum Morskiego w Szczecinie 
wykonał model wodolotu „Zryw", który był jedynym obiektem nie żaglowym 

wrócił do Gdyni, gdzie został dowódcą pociągu pancernego „Smok Kaszubski". Ciężko 
ranny pod Wejherowem zmarł 9 IX 1939 roku. Pochowany na cmentarzu Witomińskim w 
Gdyni. Zob. B. Zalewski, „Smok Kaszubski". Pociąg pancerny Lądowej Obrony Wybrzeża, [w:] 
Pociągi pancerne 1918-1943. Organizacja-struktura-działania wojenne, Białystok 1999, s. 89 ; 
Kadry morskie Rzeczypospolitej, Tom II. Polska Marynarka Wojenna, cz. I Korpus oficerów 1918- 
1947, pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 1996, s. 309.
13 Cyt. za J. Pertek, Mała flota wielka duchem, Poznań 1989, s. 86 i n.
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w jego dorobku. Od 1971 do 1975 roku pracował nad wykonaniem szwedzkiego 
okrętu wojennego „Vasa", który również trafił do Muzeum Morskiego w Szczeci
nie. Zarówno modele „Vasy" jaki wcześniej „Victory" były prawdziwymi mode
larskimi majstersztykami lecz Stefan Sobecki postanowił wykonać model jeszcze 
trudniejszy dla modelarza jakim był okręt „Sovereign of the Seas". Praca ta, jak się 
później okazało, stanowiła ukoronowanie jego kariery. Ostatnią pracą był model 
jachtu „Rigal". Za całokształt swej pracy odznaczony został odznaką „Zasłużony 
działacz kultury". Stefan Sobecki zmarł 27 października 1985 roku w Toruniu 
pozostawiając po sobie kilka wspomnianych modeli żaglowców14.
Niewątpliwie jego największym i najwybitniejszym osiągnięciem jest model 
okrętu „Sovereign of the Seas". Żaglowiec ten należy zaliczyć do grupy modeli 
rekonstrukcyjnych, a więc przedstawiający jednostkę już nieistniejącą, którą sta
rano się odtworzyć jak najdokładniej pomimo braku pełnych informacji na temat 
konstrukcji czy też wyglądu samego okrętu. Autor modelu w grudniu 1978 roku 
otrzymał od Jerzego Pertka napisany przez niego artykuł na temat tej jednostki 
w oparciu o nieznany wcześniej rękopis jaki znajduje się w Bibliotece Gdańskiej 
PAN15. Jest to relacja z podróży Czecha, uchodźcy religijnego z Moraw wspo
mnianego już Jana Weselskiego-Laaetusa. Brał on udział w poselstwie Andrzeja 
Reya od Władysława IV do Karola I jako opiekun młodych Reyów: syna Mikołaja 
I i stryjecznego wnuka Andrzeja. Spisana przez niego relacja podróży z Poznania 
przez Gdańsk do Anglii, zawiera m. in. opis okrętu „Sovereign of the Seas"16. Opis 
ten pozwolił na odtworzenie większej ilości szczegółów z wyposażenia okrętu. 
Zawiera on bowiem przede wszystkim dokładne omówienie bogatego wystroju 
okrętu, na które składały się liczne figury i ornamentacja zdobiące dziób, bur
ty oraz rufę. Przód okrętu poniżej bukszprytu zdobił przepiękny galion, który 
przedstawiał postać króla Anglii Edgara. Relingi posiadały bogatą ornamenta
cję składającą się m. in. z figur przedstawiających charty Henryka VII, smoka 
Cadwalladera, lawa i jednorożca, angielskie róże dynastii Plantagenetów, szkocki 
oset, francuski kwiat lilii, irlandzką harfę. Frontowa część dziobowego kasztelu 
była ozdobiona figurami mitologicznych rzymskich bóstw, rozmieszczonych po 
trzy z każdej strony. Burty udekorowane były trzema fryzami. Dolny przyozdo
biony był tarczami herbowymi i kartuszami. Środkowy fryz poprzerywany otwo- 
rami strzelniczymi wypełniony był wizerunkami hełmów, zbroi, broni palnej 
14 A. Nikonowicz, Stefan Sobecki 1908-1985, toruński konstruktor modeli historycznych 
żaglowców, „Rocznik Toruński", 1988 nr 18, s. 55 i n ; S. Smolis, 1000 słów o modelarstwie, 
Warszawa 1987, s. 172.
15 J. Pertek, Angielski okręt „Royal Sovereign" i jego opis w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki 
Gdańskiej PAN, „Libri Gedanenses", 19701. II-III, s. 195-209. (odbitka materiału z dedykacją 
autora w zbiorach MMW w Gdyni). Ten zapewne zrewanżował mu się wspomnieniami 
związanymi z walkami pociągu „Smok kaszubski" we wrześniu 1939 roku, którego to 
Sobecki był maszynistą, co wzbogaciło ostatnią książkę Jerzego Pertka, Mała flota wielka 
duchem, Poznań 1989.
16 J. Pertek, Angielski okręt..., s. 206 i n.
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Fotokopia rysunku rufy okrę
tu „Sovergin of the Seas” po
chodząca z nie datowanych 
planów tej jednostki z National 
Maritime Museum w Green- 
wich, Źródło Archiwum Mu
zeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni [fot. J. Tymiński]

i siecznej oraz instrumentami mu
zycznymi. Na górny fryz ozdób 
zdobiących cześć dziobowego 
i rufowego kasztelu składały się 
znaki Zodiaku umieszczone na 
przemian z postaciami rzymskich 
cesarzy. Galerie boczne rufowego 
kasztelu z ich trzema kopułami 
ozdobione były figurami i scena
mi z mitologii jak również her
bami i monogramami królewski
mi. W miejscu gdzie kończył się 
dziobowy kasztel oraz zaczynała 
nadbudówka rufowego kasztelu 

po obu stronach burt umieszczono również postacie rzymskich bogów: Jowisza 
na orle, Marsa z mieczem i tarczą oraz Neptuna na koniu morskim z trójzębem 
i Eol na wielbłądzie. Niewątpliwie największe wrażenie pozostawiał wystrój rufy 
okrętu. Pośrodku na jej wierzchu znajdowała się wielka latarnia, której kopulasty 
dach, zakończony jakimś rodzajem berła czy jabłka sprawiała wrażenie niewiel
kiej kapliczki okrętowej. Cała rufa przyozdobiona była postaciami zwierząt: uko
ronowanego lwa i jednorożca. Nieco niżej stała bogini zwycięstwa, Victoria, Jazon 
dzierżący wiosło, Herkules trzymający maczugę. W kolejnych rzędach rufowej 
ornamentacji widać liczne figury, herby, godła oraz królewskie inicjały CR17. Bo
gata ornamentacja była dziełem królewskiego rzeźbiarza Gerarda Christmasa, 
jego synów i pomocników, która wykonana została według rysunków nadwor
nego malarza Karola I, Flamandczyka Antona van Dycka18. Wszystkie te ozdoby 
i elementy zawarte w opisie znalazły swe miejsce na modelu „Sovereign of the 
Seas" wykonanym przez Stefana Sobeckiego. Dzięki wykorzystaniu tegoż opisu 
przez Sobeckiego jest to prawdopodobnie najdokładniejszy model tej jednostki na

17 Ibidem, s. 201-203.
18 B. Landstróm, The Ship. A Snrvey of the History of the Ship from the Primitive Rnft to the 
Nuclear-Powered Submarine with Reconstructions in Words and Pictures, London 1961, s. 152 ;

252



MODEL ŻAGLOWCA „SOYEREIGN OF THE SEAS" ZE ZBIORÓW ...

( Fotokopia rysunku części dziobowej okrętu „Sovergm of th? ’ 
■ Seas” pochodząca z nie datowanych planów tej jednostki i 

A z National Maritime Museum w Greenwich [Archiwum Mu-1 
zeum Marynarki Wojennej w> Gdyni, fot. J. Tymiński]

otokopia rysunku bogato zdobionej części rufowej okrętu „Sovergin of the 
>eas” pochodząca z nie datowanych planów tej jednostki z National Maritime 
luseum w Greenwich [Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, fot.

J. Tymiński]
1
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świecie. W odtwarzaniu planów takielunku pomocna okazała się słynna książka 
Bjorna Lanstroma The ship oraz fotokopie nie datowanego rysunku okrętu szaco
wanego na XIX wiek, który został odnaleziony w Anglii i obecnie przechowywany 
jest w National Maritime Museum w Greenwich19. Sobecki ustrzegł się błędu jaki 
popełniało wielu rekonstruktorów wcześniej, mianowicie nie zamieścił na swym 
modelu czwartego masztu. Drzewce na rufie to flagsztog. „Sovereign of the Seas" 
posiadał bowiem trzy maszty, które były zdecydowanie wyższe od dotychczaso
wych jakie stosowano. Dodano po jednym piętrze żagli więcej na fok- i grotmasz- 
cie dodano bombramstengi i bombramreje z bombramslami. Rozwiązanie to było 
powszechnie stosowane dopiero ponad 140 lat później. Na obu burtach modelu 
prezentowanego w MMW w Gdyni autor nie zdecydował się na zamieszczenie 
wejściowych furt burtowych. Jednostka ta była przebudowywana kilkakrotnie, 
furta na sterburcie dodana została do istniejącej już wcześniej na bakburcie naj
prawdopodobniej w 1684 roku w wyniku kolejnej modernizacji. Prawdopodobnie 
brak wzmianek o nich w przytaczanym opisie, który przedstawiał jednostkę jesz
cze nie ukończoną w 1637 roku spowodował, że Sobecki nie zdecydował się na 
ich wykonanie. Wątpliwości modelarzy i rekonstruktorów pojawiały się również 
co do wyglądu śródokręcia. Model „Sovereign of the Seas" zbudowany przez 
Sobeckiego zaopatrzony został w kryty pokład główny, na który składały się plat
formy z lekkich desek zwane spardekami gretingów rozmieszczonych od burty 
do burty. Stanowiły one tzw. pokład ruchomy, ze względu na możliwość łatwego 
i szybkiego ich usuwania. Konstrukcja ta była charakterystyczna dla dużych ża
glowców w pierwszej połowie XVII wieku. Ułatwiała ona komunikacje na okrę
cie, zabezpieczała załogę na górnym pokładzie w czasie bitwy od spadających 
resztek takielunku, utrudniało abordaż zastępując dawne sieci przeciwabordażo- 
we. W toku ewolucji wielkich żaglowców w XVII wieku i powstawania okrętów 
trójpokładowych „lekki ruchomy pokład" zastępowany był później zazwyczaj 
stałym pokładem konstrukcyjnym20. Tymczasem autorzy wielu rekonstrukcji mo
delarskich często całkowicie pomijali ten element wyposażenia.
Z okrętem „Sovereign of the Seas" wiążą się XVII-wieczne meandry międzynaro
dowej polityki dynastycznej. Latem 1637 roku Władysław IV podjął ostatnią pró
bę poprawy stosunków polsko-angielskich dotyczących zysków wynikających 
z handlu morskiego przez Gdańsk i Elbląg. Po nieudanych wcześniejszych mi
sjach wysłano do Londynu Andrzeja Reya, wnuka Mikołaja w celu przygotowań 
do zawarcia małżeństwa z siostrzenicą Karola I księżniczką palatyńską Elżbietą 
oraz w kwestiach handlu bałtyckiego. Poselstwo spotkało się jednak z chłodnym 
przyjęciem. Strona polska domagała się aby Elżbieta przeszła na katolicyzm, na co 
19 Fotokopie planów okrętu „Royal Sovereign" pochodzące z National Maritime Museum 
w Greenwich, Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, sygn. 736A. Przekazane 
zostały do zbiorów MMW przez syna Stefana Sobeckiego podczas zakupu modelu 
w 2008 roku.
20 K. Gerlach, Trójpokładowe okręty..., s. 65.
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z kolei nie chcieli przystać Anglicy. Karol I odmówił udzielenia posłuchania. Do 
planowanego małżeństwa nie doszło, a Polsce nie udało się pozyskać potężnego 
sprzymierzeńca morskiego, którego Władysław IV mógłby wykorzystać przeciw 
Szwedom i Duńczykom21. Jerzy Pertek przed laty postawił wielce prawdopodob
ną tezę, że „Sovereign of the Seas" miał przywieść do Gdańska siostrzenicę Karo
la I w celu ożenku z Władysławem IV. Karol I chciał zapewne zrobić jak najwięk
sze wrażenie na stronie polskiej, dlatego też kazał najnowszy i największy okręt 
swej floty rozrzutnie przyozdobić22. Z opisu okrętu w relacji Weselskiego wynika, 
że sporządzając swój opis korzystał z już istniejącego angielskiego opisu okrętu, 
który był opublikowany i rozpowszechniony. Jest bowiem mało prawdopodobne 
by przepływając łodzią obok lub nawet go zwiedzając zapamiętano tyle 
szczegółów23. Wykorzystanie przez Sobeckiego tego nieznanego innym modela
rzom opisu „Sovereign of the Seas" sprawiło, że jego rekonstrukcja tegoż okrętu 
jest tak dokładna i najprawdopodobniej bardzo bliska pierwotnemu wyglądowi 
tej jednostki.
Pracę nad modelem Stefan Sobecki rozpoczął w lipcu 1977 roku. Model zbudo
wany został metodą konstrukcyjną na wręgach. Jest to najtrudniejsza dla mode
larza technika polegająca na wykonaniu w pierwszej kolejności szkieletu okrętu, 
a następnie wzorem dawnych szkutników położeniu poszycia. Prezentowany tu 
model ma 49 wręg wraz z pawężą24 i wręgą dziobową. Przy budowie modelu 
Stefan Sobecki napotykał na wiele trudności m.in. gięte nad parą elementy szybko 
odkształcały się nawet o kilka milimetrów. Prawdopodobnie w Szwecji tamtej
si modelarze pokazali mu inne rozwiązanie. Elementy, którym należało nadać 
odpowiedni kształt poprzez gięcie nad parą powinny być o połowę cieńsze ale 
w dwóch egzemplarzach, które potem trzeba było skleić. Taka technika pozwala
ła zachować im wcześniej nadany kształt. Imponująca jest lista materiałów, które 
posłużyły do zbudowania tak okazałego modelu żaglowca. Same wręgi jak i całe 
poszycie wykonane są z dębu. Wszystkie maszty, reje, rzeźby i ornamenty wyko
nane zostały z dzikiej gruszy. Cały model wykonany został w skali 1:48. Długość 
jego wraz z bukszprytem wynosi 186 cm, wysokość liczy 156 cm licząc od stępki 
do topu grotmasztu. Rzeźby i ornamenty, a jest ich aż 1300 złocone są 23-karato- 
wym złotem. Żaglowiec zaopatrzony został w cztery wykonane z żelaza kotwi
ce, po dwie na każdą burtę. Latarnie umieszczone w części rufowej wykonane 
zostały z mosiądzu i miedzi. Armaty w liczbie 100 rozmieszczone na trzech po-
21 E. Mierzawa, Anglia a Polska w pierwszej połowie XVII w., Warszawa 1986, s. 152 i n.
22 J. Pertek, Polacy na morzach i oceanach, T. 1, Poznań 1981, s. 240; Ibidem, Angielski okręt..., 
s. 209.
23 Wybitny znawca dawnej marynarki brytyjskiej Michael Oppenheim w swej pracy 
A History of the Administration of the Royal Navy and of Merchant Shipping in Relation to 
the Navy, Michigan 1961 [reprint wydania z 1896 roku] przytacza drugie wydanie takiego 
opisu z roku 1638, a więc już po wizycie polskiego poselstwa, zob. s. 260, przypis 1 A True 
Description of Majesty's Most Royal and Stately Ship, edit. 2, London 1638.
24 Pawęż - rufowe, płaskie zakończenie kadłuba.
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kładach odlane zostały z brązu i przymocowane linami i wielokrążkami do burt 
pokładów. Żagle zostały sporządzone z cienkiej surówki lnianej. Pozostała cześć 
takielunku, a więc wszystkie liny były skręcane z lnu i konopi. Samych talii, blo
ków i jufersów umieszczonych zostało ponad 650. O wielkiej precyzji wykonania 
świadczy m. in. fakt, że w 3-milimetrowych blokach umieszczono ruchome osie. 
Autor modelu pokusił się też o pełne wyposażenie go w środku. W samej kajucie 
kapitana znajduje się stół, fotel, krzesła, dwie ławy. Warto również podkreślić, że 
do budowy modelu zużyto 7500 tys. gwoździków grubości 0,7 mm, które wyko
nane zostały przez Stefana Sobeckiego. Ponadto zużył on 2 kg kleju „Wikol" oraz 
około 30 tubek kleju „Ago". Rozpoczęta budowa w lipcu 1977 roku zakończona 
została w sierpniu 1982 roku po pięciu latach, na którą według obliczeń samego 
autora modelu poświęcił on 18 300 godzin25.
W 2008 roku model zakupiony został przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdy
ni. Od 2012 roku, a więc już po otwarciu nowego budynku Muzeum jest on głów
ną częścią wystawy prezentującą dawne żaglowce.
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MOBILIZACJA MARYNARKI WOJENNEJ 
NA CZAS WOJNY (LATA 1951-1959)

Każda armia w czasie pokoju przygotowuje się do jak najlepszego wypełniania 
zadań podczas ewentualnego konfliktu zbrojnego. W dotychczasowych publika
cjach naukowych i opracowaniach o planach mobilizacyjnych Marynarki Wojen
nej nie ma zbyt wiele informacji.

Brak szerszej wiedzy na temat przygotowań armii do prowadzenia wojny 
jest oczywisty. Zwykle są to informacje niejawne, których powszechne publiko
wanie jest na całym świecie surowo zabronione. Po wielu latach można jednak 
część zdezaktualizowanych już informacji próbować odtworzyć na podstawie 
dokumentów zachowanych w archiwach. Okazuje się, że nie jest to takie proste. 
Po wielu teczkach w spisach zespołów archiwalnych pozostał już jedynie wpis 
„zniszczono".

Skromne początki
Po przejściu na stan pokojowy Wojska Polskiego, co miało miejsce w 1947 r., 
przez kolejne trzy lata armia była w stanie pewnego zawieszenia. Gdyby nagle 
wybuchł konflikt zbrojny nie było gotowych struktur, ani przygotowanych pla
nów działania. Dopiero w 1950 r. rozpoczęto w trybie pilnym przygotowywanie 
dokumentów sankcjonujących przejście nie tylko armii, ale i państwa, z trybu 
pokojowego na czas wojny. Odzwierciedleniem tych prac był wprowadzony 
do użytku w połowie stycznia 1951 r. pierwszy powojenny plan mobilizacyjny, 
znany pod oznaczeniem „PM-1". W Marynarce Wojennej nie przynosił on zna
czącej rewolucji, jednostki istniejące w czasie pokoju w większości zachowywały 
swoje etaty, stany liczebne i nazwy. Zakładano likwidację tylko dwóch jednostek 
na czas „W", a nowych miało być sformowanych dwadzieścia, z czego ponad 
połowa to były połowę poczty oraz pralnie i łaźnie. Łącznie w styczniu 1951 r. 
w strukturach MW było 78 jednostek czasu „P" oraz przewidywano rozwinięcie 
96 jednostek czasu „W"(oczywiście razem z tymi, które istniały już w pokojowej 
strukturze organizacyjnej), (patrz Tabela nr 1) Łącznie w pokojowej organizacji 
przewidywano dla morskiego rodzaju sił zbrojnych 9.539 etatów wojskowych 
i 979 pracowników cywilnych, natomiast etaty czasu wojennego w sumie liczyły 
12.273 etaty wojskowe (w obu przypadkach nie uwzględniono stanów zmien
nych w jednostkach szkolnych obejmujących uczących się podchorążych, elewów 
i odbywających kursy unitarne poborowych). Oczywiście przygotowana tabela 
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mobilizowania jednostek wojskowych była dokumentem „żywym". Adekwatnie 
do zmieniającej się struktury organizacyjnej czasu pokoju wykreślano bądź dopi
sywano nowe jednostki lub też po prostu dokonywano zmian w numerze etatu, 
dyslokacji czy podporządkowaniu. W „PM-1" przyjęto zasadę nanoszenia popra
wek nie na bieżąco, ale co jakiś czas specjalnie w tym celu przygotowywanymi 
wykazami zmian.1

Tak jak dla jednostek czasu pokoju obowiązywał wprowadzony w 1945 r. 
system numeracji etatów, podobnie uczyniono dla opracowanych w 1950 r. eta
tów czasu wojennego. Generalnie jednostki czasu pokoju w Marynarce Wojennej 
miały etaty zaczynające się od liczby 35. Po ukośniku dodawano liczby w kolej
ności począwszy od 1. Niektóre jednostki nie będące typowo morskimi podod
działami otrzymywały etaty zaczynające się od innej liczby. I tak na przykład 
jednostki lotnicze czasem otrzymywały etat zaczynający się od liczby 6, jednostki 
szkolne od liczby 20, służby zdrowia od 21, polityczne i kulturalno-oświatowe 
od 30, a informacji wojskowej początkowo od 32. Dla etatów wojennych przyjęto 
zasadę dodawania przed pierwszą liczbą cyfry 0. I tak mobilizowane jednostki 
lotnicze miały etaty zaczynające się od 06, a służby zdrowia od 021. W przypadku 
Marynarki Wojennej musiano odstąpić od tej zasady, bowiem liczbą 035 chwilę 
wcześniej zaczęto oznaczać (dlaczego?) jednostki informacji wojskowej, co cieka
we istniejące w pokojowej strukturze organizacyjnej. Dlatego też od „PM-1", aż 
do 1968 r. kolejne tworzone na czas „W" jednostki Marynarki Wojennej otrzymy
wały na początku liczbę 034 i po ukośniku liczby począwszy od 1.

Przy nadawaniu numerów etatów trzymano się kilku generalnych zasad. 
Gdy etat czasu „P" i „W" nie różnił się wcale, lub różnił się w niewielkim stopniu 
starano się, aby jednostka zachowała ten sam numer w obu systemach organiza
cyjnych. Numer z zerem nadawano albo jednostce powstającej tylko na czas „W" 
lub gdy przechodziła poważne zmiany w strukturze czy liczebności. W pierw
szym okresie po wprowadzeniu w życie „PM-1" 54 jednostki zachowały swoje 
etaty pokojowe, zaś 22 otrzymały nowe z wojennej serii (wraz z 20 tworzonymi 
od nowa). Z grupy etatów 034 użyto numerów od 1 do 21 dla Tl jednostek. Co 
ciekawe podczas trzyletniego obowiązywania „PM-1", gdy wprowadzano zmia
ny nie użyto kolejnych numerów z grupy 034. Miało to miejsce dopiero przy 
opracowaniu tabeli dla nowego planu. Podczas przygotowywania kolejnych wy
kazów zmian do „PM-1" uwzględniano właściwie tylko wszelkie rozformowania, 
formowania i przeformowania jednostek czasu pokoju. Dopisywano je po prostu 
do planu wraz z uwzględnieniem ich funkcjonowania w czasie „W".

1 Ten system był czytelniejszy dla dokumentu jakim była tabela mobilizowania jednostek. 
W kolejnych planach zmiany wprowadzano na bieżąco kreśląc w rubryce nieaktualne 
dane i nadpisując te nowe. Niestety, gdy wprowadzane zmiany przekroczyły rozsądną 
liczbę cały dokument stawał się coraz mniej czytelny. Zwłaszcza dla historyka po latach 
badającego dokumenty archiwalne liczne ręczne skreślenia są albo trudne do odczytania, 
albo problematyczne staje się ustalenie kolejności wpisów i dat ich wprowadzenia.
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Wzrost liczby jednostek i stanu osobowego Marynarki Wojennej na czas 
„W" nie oznaczał proporcjonalnego wzrostu wartości bojowej całego morskiego 
rodzaju sił zbrojnych. W „PM-1" skład floty miał się powiększyć tylko o jeden 
dywizjon składający się z niemal bezwartościowych dozorowców i kutrów patro
lowych WOP, a grupa morskich ratowników miała przejąć od Polskiego Ratow
nictwa Okrętowego kutry i motorówki przeznaczone do poszukiwania rozbitków 
w morzu. Na lądzie zauważalne było wzmocnienie stanów osobowych BAS-ów, 
w których na czas „W" pojawiały się obsady armat przeciwlotniczych, wkm-ów 
i pluton ochrony w zamyśle przełożonych wykorzystywany m.in. do obsadzania 
stanowisk w przeciwdesantowych kompanijnych rejonach umocnionych. Zwięk
szono również liczebność pododdziałów saperskich, w tym jedną kompanię pla
nowano powiększyć do struktur batalionu. Pozostałe nowe jednostki to siły po
mocnicze lub wręcz usługowe, jak wspomniane już wyżej poczty połowę oraz 
pralnie i łaźnie.

Wyraźna rozbudowa
Kolejny plan mobilizacyjny tworzono już w okresie znacznego rozwoju struk
tur organizacyjnych Wojska Polskiego, choć niestety trzeba zauważyć że proces 
ten procentowo w najmniejszym stopniu dotyczył interesującego nas morskiego 
rodzaju sił zbrojnych. Siły mobilizowane przez Marynarkę Wojenną po starcie 
„PM-53", bo o nim mowa, były za to systematycznie rozwijane przez prawie trzy 
następne lata, w których obowiązywał, a wiązało się to m.in. z pojawieniem się 
we flocie pierwszych nowych okrętów czy rozbudową lotnictwa morskiego i ar
tylerii nadbrzeżnej. Formalnie pierwotne zapisy tabeli mobilizowania jednostek 
według „PM-53" zostały zatwierdzone w połowie grudnia 1953 r., a sam plan 
wszedł w życie w połowie stycznia 1954 r.2 Z chwilą jego podpisania na stopie 
pokojowej marynarze mieli funkcjonujące etaty 144 dowództw, związków tak
tycznych i jednostek, zaś na czas „W" zakładano rozwinięcie ich aż 195. (patrz 
Tabela nr 2) W ciągu trzech lat, to jest od momentu wydania „PM-1" wzrost był 
więc niezwykle dynamiczny. Z kolei w okresie obowiązywania zapisów „PM-53" 
liczba jednostek Marynarki Wojennej miała wzrosnąć do 223. Było to związane 
z proporcjonalnym rozrastaniem się struktury czasu „P". Co warte odnotowa
nia proporcjonalnie zwiększyła się w tej masie liczba jednostek bojowych, w tym 
przybyło sporo etatów dla załóg nowych okrętów, przy likwidacji etatów o zna
czeniu czwartorzędnym, jak np. kasyn garnizonowych. Tym niemniej statystyki 
poprawiał przyjęty ówcześnie system, w którym osobny etat, liczony jako nowa 
jednostka wojskowa wprowadzano dla pojedynczego okrętu podwodnego, ściga- 
cza, kutra trałowego, ale też okrętu ratowniczego, stacji demagnetyzacyjnej czy 
jednostki kablowej.

2 Tabela mobilizowania jednostek MW według „PM-53" została podpisana przez ministra 
ON Marszałka Polski K. Rokossowskiego w dniu 12 grudnia 1953 r.
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Zmian w tabelach mobilizowania jednostek było w latach 1953-56 bardzo 
dużo. Był to czas, gdy po okresie znacznej rozbudowy struktur rozpoczęto pro
ces ograniczania liczebności Sił Zbrojnych PRL, ponadto zachodziło sporo zmian 
w wyposażeniu również wymuszającym odpowiednie decyzje organizacyjne. W 
tabeli było kilkanaście rubryk, od nazw jednostek i numerów etatów czasu „P", 
przez odpowiedzialnego za mobilizację po etat, numer poczty polowej, miejsce 
dyslokacji czy numer mobilizacyjny przypisywane w czasie „W". Po trzech latach 
obowiązywania skreśleń i dopisków pojawiło się tak wiele, że dziś po ponad 
60 latach czasem trudno je wszystkie odczytać.3

Aby uporządkować trzyletni okres zmian zdecydowano się w okresie przej
ściowym sporządzić nowe tabele mobilizowania jednostek wojskowych, którym 
nadano oznaczenie „ZPM-53".4 Weszły one do użytku w listopadzie 1956 r.5 Co 
ciekawe z niektórymi decyzjami o kolejnych ważniejszych zmianach, podejmowa
nymi w drugiej połowie 1956 r. czekano wręcz na nowy dokument, w „PM-53" 
tylko sygnalizując nadchodzące korekty poprzez wpisy dokonywane ołówkiem.

W pierwszym dniu obowiązywania tabela „ZPM-53" wykazywała dla Ma
rynarki Wojennej 166 jednostek czasu „P" i przewidywała funkcjonowanie 216 
w czasie „W". Wśród zmian między ostatnimi zapisami „PM-53" a pierwszymi 
„ZPM-53" można odnotować nadanie nowych numerów etatów czasu „W" dla 
jednostek sformowanych lub przeformowanych w latach 1954-56, czy dodanie do 
nazw numerów porządkujących jednostki w danej grupie (np. portowym punk
tom medycznym, pralniom i łaźniom czy rejonom hydrograficznym).

Plan „ZPM-53" od początku miał obowiązywać tylko tymczasowo, bowiem 
już z początkiem 1957 r. rozpoczęto prace nad kolejnym, który miał uwzględnić 
wszystkie czekające armię decyzje organizacyjne. Miał być też pierwszym planem 
przygotowanym od początku z myślą o funkcjonowaniu wszystkich rodzajów Sił 
Zbrojnych PRL w planach na wypadek wojny opracowanych w Zjednoczonym 
Dowództwie Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego w Moskwie.

Nowy plan „PM-58" wszedł w życie w marcu 1958 r. I rzeczywiście doku
ment ten sprawia wrażenie przemyślanej układanki, w której znalazły się wszyst
kie istotne elementy pozwalające w miarę samodzielnie morskiemu rodzajowi sił 
zbrojnych funkcjonować w pierwszym okresie działań wojennych. W pierwotnej 
wersji tabeli znalazło się łącznie 230 etatów jednostek. Wśród nowych wymienić 
trzeba pododdziały obrony przeciwchemicznej, połowę składy i warsztaty mające 
zapewnić szybki dostęp nie tylko do paliwa, amunicji, ale także do mundurów 

3 W przypadku tej tabeli utrudnia to także fakt, że cały dokument w którymś momencie 
przechowywania został zalany i wpisy nanoszone czerwonym atramentem w wielu 
miejscach są dziś tylko kolorową plamą.
4 ZPM, czyli Zastępczy Plan Mobilizacyjny już w samej nazwie sugerował jego 
tymczasowość.
5 Tabela dla MW została podpisana przez ministra ON Marszałka Polski K. Rokossowskiego 
w dniu 5 listopada 1956 r. i tego samego dnia zarejestrowana w Sztabie Generalnym WP.
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i żywności. Plan ten był początkiem rozbudowy zaplecza szpitalno-medycznego 
na potrzeby wojny totalnej, która mogła objąć nasz kraj. Zakładano, że cztery bazy 
naszej floty będą miały po wojennej rozbudowie dość dużą samodzielność. Nawet 
te w Kołobrzegu i Ustce miały przewidziane do stworzenia własne rejony obser
wacji i łączności, odcinki hydrograficzne, kompanie obrony przeciwchemicznej, 
pralnie i łaźnie, lazaret i punkt medyczny, kompanię wartowniczą i pocztę oraz 
prokuraturę. Własnych zespołów jednostek pływających nie miały, ale w czasie 
wojny zakładano, że w ramach rozśrodkowania sił będą tu bazować kutry torpe
dowe, ścigacze okrętów podwodnych czy jednostki przeciwminowe.

Plan ten miał też być najdłużej obowiązującym ze wszystkich do tej pory 
przygotowanych. Kolejny plan mobilizacyjny „PM-63" wszedł w życie z końcem 
1963 r., tak więc zapisy poprzedniego, jakkolwiek poważnie zmieniane przetrwa
ły formalnie pięć i pół roku. Struktura armii okrzepła, zmian organizacyjnych 
było może i sporo, ale zasadnicze zręby struktur wojennych pozostawały mniej 
więcej takie same. W morskim rodzaju sił zbrojnych w okresie do końca 1959 r. 
poprawek nie było zbyt wiele. Poważniejsze zmiany nadeszły dopiero około po
łowy 1962 r.

Mobilizacja na morzu
Plan mobilizacyjny dla każdego rodzaju sił zbrojnych był przygotowaniem do 
funkcjonowania w okresie konfliktu zbrojnego. Dlatego też zakładano formowa
nie wielu jednostek pomocniczych, zbędnych w okresie pokoju. Znaczący postęp 
techniczny jaki miał miejsce w czasie II wojny światowej i w latach bezpośrednio 
po jej zakończeniu sprawił też, że nie łatwo było zaplanować szybkie utworzenie 
dodatkowych jednostek bojowych wyposażonych w czołgi, transportery opan
cerzone, samoloty odrzutowe czy okręty. Dlatego też w kolejnych tabelach mo
bilizowania jednostek dla Marynarki Wojennej trudno doszukać się formowania 
nowych dywizjonów niszczycieli, kutrów torpedowych czy pułków lotniczych. 
W sferze floty począwszy od „PM-53" zaczęto jednak zwracać baczniejszą uwagę 
na możliwe zwiększenie potencjału bojowego na morzu poprzez wcielanie do 
służby pod banderę wojenną jednostek handlowych i rybackich.

Jak pokazały doświadczenia II wojny światowej mobilizacja floty handlowej 
i rybackiej była ważnym elementem poszerzania niektórych zdolności operacyj
nych do prowadzenia działań wojennych na morzu. Było to również oczywiste 
dla decydentów planujących rozwój polskiej Marynarki Wojennej. W 1950 r. 
opracowano pierwszy dokument, który nazwano „Koncepcja użycia marynarki 
handlowej i innych jednostek organizacyjnych Ministerstwa Żeglugi dla zadań 
obronnych w wypadku wojny".6

Jak zauważyli autorzy wspomnianego wyżej dokumentu ówczesne plany 
rozwoju nie przewidywały znaczącej rozbudowy naszej morskiej potęgi, stąd też 

6 Zob.: CAW w Rembertowie, sygn. IY.501.1/B.708., s.43-61.
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i plany operacyjne na wypadek wojny i zakładane potrzebne siły i środki mia
ły być „szyte na miarę". Generalnie zakładano prowadzenie działań w oparciu 
o całe nasze wybrzeże morskie, które w tym celu zamierzano odpowiednio przy
gotować. Szczególnie chciano zadbać o wszystkie porty poprzez zorganizowa
nie skutecznej służby dozorowej, przygotowanie zdolności do prowadzenia akcji 
trałowych, a jednocześnie stawiania własnych pól minowych, zagród, sieci itp. 
Zwracano uwagę, aby jednostki pływające przydzielone do danego portu były 
zdolne do uzupełniania w nim wszelkich niezbędnych zapasów, a także w razie 
potrzeby przeprowadzenia napraw i remontów.

W „Koncepcji..." wskazano, że na wypadek wojny niezbędne będzie przeję
cie przez Marynarkę Wojenną odpowiedniej liczby jednostek pływających, które 
wstępnie podzielono na cztery kategorie: pełnomorskie, przybrzeżne, portowe 
i rybackie. Przy tych ostatnich zapisano, że będą one wykorzystywane do prac 
trałowych (na otwartym morzu, na redach, wewnątrz portów i na wodach o małej 
głębokości), służby patrolowej i strażniczej w pobliżu portów oraz zadań pomoc
niczych przy operacjach desantowych.

Lata 1951-52 to czas szeroko zakrojonej inwentaryzacji wszelkich jednostek 
pływających, zarówno tych morskich, jak i rzecznych. Wykonano m. in. spis floty 
rybackiej, skupiając się jednak głównie na większych superkutrach, zdolnych do 
prowadzenia połowów pełnomorskich.7 W czerwcu 1951 r. doliczono się 29 takich 
jednostek, które w większości zakwalifikowano jako ewentualnie mobilizowane 
na czas wojny trałowce. Nie liczono dokładnie mniejszych kutrów rybackich, ale 
ich liczba była w zupełności wystarczająca na ewentualne potrzeby mobiliza
cyjne. Słusznie też zakładano konieczność utrzymania, również w czasie wojny, 
zdolności do połowu ryb.

Dokonując spisu supertrawlerów odnotowywano przy okazji ich ewentualne 
zdolności do transportu żołnierzy z lekkim sprzętem, możliwości przenoszenia 
na pokładzie min, a także zaznaczano czy przydzielone jest dla danej jednostki 
wyposażenie trałowe. Spośród wspomnianych supertrawlerów tylko 18 zamie
rzano przystosować do trałowania kontaktowego z użyciem trału przydennego 
i (lub) mechanicznego MT-3, a jeden posiadał również zdolności do trałowania 
niekontaktowego.8 Do ewentualnego stawiania niewielkich zagród minowych 
wskazano 11 z nich (ładowność określono na 30-35 lub 35-40 min).

Inwentaryzacja była podstawą do stworzenia realnego planu mobilizacyjne
go zakładającego wsparcie Marynarki Wojennej sprzętem z gospodarki narodo
wej. Plan „PM-1" był jeszcze pozbawiony tych elementów. Symboliczne wzmoc- 
nienie MW stanowił jedynie zamiar sformowania na bazie jednostek pływających 
7 Efekty tej inwentaryzacji są dostępne w teczkach przechowywanych obecnie zarówno 
w archiwum w Rembertowie, jak i w Gdyni. Zob.: CAW, sygn. IV.5O1.1/A.221O, str. 1 
i dalsze.
8 Tą jednostką był „Zodiak", należący do typu BYMS, wraz z trzema bliźniakami 
pływającymi pod banderą wojenną zakupiony z demobilu brytyjskiego.
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WOP Dywizjonu Kutrów Dozorowych, dla których miało być zabezpieczonych 
9 trałów mechanicznych MT-3.

Dopiero wraz z „PM-53" siły dodatkowe mocno rozbudowywano. W wersji 
pierwotnej tego planu na czas „W" zakładano zmobilizowanie następujących sił: 
- dwóch dywizjonów trałowców bazowych łącznie z osiemnastoma trawlerami 
rybackimi różnych typów. 7.DTB miał bazować w Helu, zaś ll.DTB w Świnouj
ściu;
- trzech dywizjonów kutrów trałowych, każdy po dwanaście kutrów rybackich 
rożnych typów, wybieranych w portach gdzie miały bazować dywizjony. I tak 
8.DKT miał działać w Gdyni, 12.DKT w Kołobrzegu, a 14.DKT w Ustce;
- dwanaście statków, dla których przewidziano różny zakres zadań. Dwa (o przy
dzielonych nazwach wojskowych „Dzierżyński" i „Waryński") miały w czasie 
wojny pełnić rolę stawiaczy min, dwa przeznaczono na bazy pływające dla okrę
tów podwodnych (w etacie pojawiła się nazwa „Pomorze") i trałowców („Ma
zowsze"). Pozostała ósemka miała być albo zwykłymi transportowcami („Łeba", 
„Wisłoka", „Odra" i „Skawa") w Dywizjonie Transportowców Wojskowych, dwa 
transportowcami broni podwodnej („Wolin" i „Uznam") i ostania para transpor
towcami sanitarnymi („Bydgoszcz" i „Włocławek");
- Grupa Awaryjno-Ratownicza MW tworzona w Świnoujściu dla tamtejszej bazy 
z jednostek ratowniczych PRO bazujących w portach na zachodnim wybrzeżu.

Problem niestety w tym, że większość dokumentów mobilizacyjnych z lat 50. 
dawno została zniszczona. Wymienionych jednostek nie można niestety połączyć 
z cywilnymi, bowiem w tym czasie Ministerstwo Żeglugi albo nie dysponowało 
w podległych mu instytucjach armatorskich statkami o takich nazwach, albo była 
to zbieżność z całą pewnością przypadkowa.

Jeśli chodzi o dywizjony trałowców to zgodnie z wcześniejszym inwenta
rzem przewidywano, że wcielone do nich będą supertrawlery wyszczególnione 
w tabeli nr 3.

Ten spis nie był jednak zbyt długo aktualny, bowiem pomiędzy jego wy
konaniem, a wejściem w życie zapisów „PM-53" upłynęło aż 30 miesięcy. I tak 
dla przykładu Kastoria wycofana została jeszcze w 1953 r., a inne czasowo, na 
skutek różnych zdarzeń losowych były wyłączone z eksploatacji. Niestety brak 
dokumentów nie pozwala prześledzić szczegółów rotacji jednostek przypisanych 
do obu dywizjonów. Jeszcze gorzej jest z ustaleniem wyposażenia dywizjonów 
kutrów trałowych. Usystematyzowana dokumentacja w sprawie zasad mobili
zowania kutrów rybackich pojawia się w teczkach przechowywanych w archi
wach dopiero pod koniec lat 50. Problemem dostrzeganym w pierwszej połowie 
lat 50. przez specjalistów z Dowództwa MW była jedynie spora różnorodność 
posiadanego przez rybaków sprzętu i brak odpowiedniej liczby trałów. Pod ko
niec 1951 r. rybacy mieli do dyspozycji ponad 100 większych i ok. 40 mniejszych 
kutrów i łodzi. Od 1952 r. do końca dekady stocznie krajowe uruchomiły seryj
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ną produkcję nowych typów jednostek o długości 16-17 metrów. Powstało ich 
w tym okresie ponad 100. W razie potrzeby z mobilizacją odpowiedniej ich liczby 
nie byłoby więc problemu. Co więcej, coraz większe ujednolicenie rybackiej floty 
sprawiło, że w Dowództwie MW postanowiono usystematyzować problem doz
brojenia „rybaków" odpowiednio do własnych potrzeb. Na efekty tych prac trze
ba było jednak poczekać do grudnia 1956 r., gdy gotowe były plany dostosowania 
wybranych typów do potrzeb sil przeciwminowych. Dokumentację opracowano 
w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych nr 2 w Gdańsku.

Wraz z „ZPM-53" dokonano kilku ważnych zmian w mobilizacji cywilnych 
jednostek pływających. W obu dywizjonach trałowców bazowych w miejsce traw
lerów różnego pochodzenia zamierzano wprowadzić lugrotrawlery projektu B-ll 
(po 8 sztuk w każdym). Stocznia Północna w Gdańsku w latach 1951-54 zbudo
wała ogółem 31 takich jednostek. Wszystkie trafiły do Przedsiębiorstwa Połowów 
Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra" w Świnoujściu. Miały one długość 
32,57 m, szerokość 6,7 m i zanurzenie ok. 2,9 m. Ich wyporność po niezbędnych 
pracach dostosowawczych do nowej roli szacowano na 310 ton z pełnymi zapasa
mi. Napęd o mocy 300 KM stanowił albo szwedzki silnik z głowicą żarową firmy 
June Munktell, albo silnik wysokoprężny Buckau-Wolf, który gwarantował pręd
kość maksymalną ok. 9 w. (za to zasięg był spory, bo wynosił 3500 Mm). Manka
mentem była niska prędkość podczas trałowania wynosząca niecałe 4 w.(z trałami 
przewidywano wzrost tej wartości do 6 w.). Załogę w cywilu stanowiło 18 ryba
ków, po przekształceniu w trałowiec ta liczba miała wzrosnąć do 33 ludzi. Prze
róbki mobilizacyjne (oznaczone jako projekt 124) zakładały demontaż zbędnych 
elementów wyposażenia, takich jak maszty, kozły trałowe, przegrody pokładowe 
oraz instalację nowych, w tym urządzenia trałowego z systemem rolek, dodanie 
ścianek działowych w pomieszczeniach załogi i sieciowni, która miała stać się 
magazynem trałowym. Na rufie miała zostać dobudowana specjalna platforma 
umożliwiająca stawianie trałów, zakładano także przygotowanie podstaw pod 
dwa stanowiska artyleryjskie (na dziobie planowano podwójną armatę kalibru 37 
mm typu W-11M, na rufie zaś wkm kalibru 14,5 mm typu 2M-7), aranżację po
mostu sygnałowego, dodanie urządzeń demagnetyzacyjnych, nawigacyjnej stacji 
radiolokacyjnej, urządzenia odzewowego systemu „swój-obcy" i radiostacji UKF. 
Po zmobilizowaniu miały przyjąć na pokład komplet trałów: kontaktowy MT-3, 
elektromagnetyczny SEMT i akustyczny BAT-2.

Pod koniec 1957 r. dostępnych było 26 jednostek tego typu. Tymczasem Ma
rynarka Wojenna wskazała, że była zainteresowana tylko tymi wyposażonymi 
w silnik Buckau-Wolf, co po zatonięciu w październiku 1956 r. s/s „Cyranki" 
oznaczało, że takich lugrotrawlerów było już tylko 16. Akurat tyle, by obsadzić 
nimi etaty obu mobilizowanych Dywizjonów Trałowców Bazowych, zastępując 
wspomniane wyżej trawlery z wojenną historią. Niestety, przygotowany przez 
CBKO nr 2 plan zmian nie został przyjęty do realizacji. Dwie katastrofy trawle
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rów (wspomnianej „Cyranki" i wcześniej w maju 1955 r. s/s „Czubatka") wy
nikające z ich niewłaściwej stateczności i niskiej dzielności morskiej zwłaszcza 
w złych warunkach atmosferycznych wykluczyły zdaniem fachowców wprowa
dzanie zmian zakładających dokładanie kolejnych elementów wyposażenia na 
pokładzie. Nie doszło tym samym do wyprodukowania elementów gotowych do 
montażu w przypadku mobilizacji.

Problemy eksploatacyjne jednostek projektu B-ll w cywilu okazały się po
czątkiem końca istnienia formowanych na czas „W" dwóch dodatkowych dywi
zjonów trałowców bazowych. Ich rozformowanie miało miejsce w lipcu 1957 r.

Zmiany w „ZPM-53" zaplanowano także dla trzech dywizjonów kutrów tra
łowych. I tak 8.DKT, którego formowanie przeniesiono z Gdyni do Helu miał 
być według zapisów „ZPM-53" wyposażony w kutry rybackie projektu B-12, zaś 
12.DKT z Kołobrzegu i 14.DKT z Ustki miały otrzymać kutry znane jako projekt 
CBKO. Mobilizacja miała objąć po 12 jednostek dla każdego dywizjonu. Dla zmo
bilizowanej wersji kutrów projektu B-12 powstała dokumentacja mobilizacyjna 
znana jako projekt 123. Jednostki miały konstrukcję mieszaną, z drewnianym po
szyciem kadłuba i stalowymi nadbudówkami i owrężeniami. Łącznie w latach 
1952-1955 Stocznia Rybacka w Gdyni i Gdyńska Stocznia Remontowa zbudowały 
46 jednostek. Miały one długość 24 m, szerokość 6,4 oraz zanurzenie 2,5 m. Ich 
pojemność szacowano na 74-82 BRT i 28-33 NRT, a nośność na 53 tony. W maszy
nowni montowano silnik 3-cylindrowy typu Volund o mocy 210-225 KM, pozwa
lający osiągać prędkość maksymalną 9 w. Ożaglowanie pomocnicze typu kecz 
miało łączną powierzchnię 44 m„ Załoga liczyła zwykle 7-9 rybaków.

Planowana przemiana w projekt 123 miała polegać w pierwszej kolejności na 
pozbyciu się z pokładu masztów z ożaglowaniem pomocniczym. Prace adapta
cyjne zakładały przebudowę nadbudówki i zmiany w pomieszczeniach rufowych 
dla załogi. Miejsce osadzenia przedniego masztu chciano wykorzystać do posta
wienia stanowiska artyleryjskiego typu W-11M z dwiema armatami 37 mm9. Do
posażenie miało objąć: radiostację UKF, sprzęt obrony przeciwchemicznej, tratwy 
ratunkowe oraz oczywiście wyposażenie trałowe. Kutry miały być przystosowa
ne do przenoszenia trału mechanicznego MT-3, elektromagnetycznego SEMT i 
akustycznego BAT-2. Ze względu na wymiary podczas wyjścia w morze miał 
jednak zabierać tylko jeden z nich. Wyporność tak przebudowanego trawlera sza
cowano na 127 ton.

Z kolei pod numerem projektu 122 zakładano przebudowę stalowych kutrów 
rybackich znanych jako projekt CBKO o długości 17,45-17,8 m. W cywilu jednost
ki te budowano w kilku odmianach w różnych stoczniach, stąd różniły oznacze
niem typu i wymiarami oraz nośnością i pojemnością. Łącznie w latach 1950-59 
powstały 153 kutry. Miały długość całkowitą od 17,45 do 17,8 m, szerokość 5,0 

9 W dokumentach pojawia się czasem błędna informacja, że miało to być stanowisko typu 
70-K z pojedynczą armatą kalibru 37 mm wz. 39.
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lub 5,1 m, a zanurzenie ok. 2,2 m. Pojemność ich szacowano na 36-39 BRT i 12- 
13 NRT. W zależności od dostępności w poszczególnych stoczniach i latach budo
wy w maszynowni montowano 1 silnik o mocy od 85 do nawet 120 KM różnych 
typów i producentów, który pozwalał osiągać prędkość maksymalną 8-9 węzłów. 
Było też ożaglowanie typu kecz o łącznej powierzchni 33 m2. Załogę zwykle sta
nowiło 5 rybaków.

W ramach prac adaptacyjnych do potrzeb wojennych planowano, że z pokła
du zniknie przede wszystkim przedni maszt z ożaglowaniem. W to miejsce zakła
dano miejsce na podstawę podwójnego wkm-u typu 2M-1 kalibru 12,7 mm. Dla 
obsługi miał powstać specjalny ażurowy sponson. W ładowni miało się zmieścić 
niezbędne wyposażenie trałowe, w tym wszystkie elementy trału mechanicznego 
MT-3. Po tych pracach kutry miały wypierać nieco ponad 64 tony. Na wpro
wadzenie zmian przewidywano 14 dni, tyle czasu miało upłynąć od ogłoszenia 
mobilizacji do wyjścia trawlerów ze stoczni po przebudowie. Aby usprawnić cały 
proces ustalono, że przygotowane zawczasu pakiety modernizacyjne będą prze
chowywane w magazynach przedsiębiorstw wyznaczonych do zmobilizowania 
wskazanych jednostek. Wszystkie pakiety mobilizacyjne na początku lat 60. przy
gotowano w Szczecińskiej Stoczni Remontowej. Co ciekawe mimo tych staran
nie zaplanowanych przygotowań w lipcu 1957 r. dywizjony kutrów trałowych 
zniknęły z planu mobilizacyjnego, razem z dywizjonami trałowców bazowych. 
W przeciwieństwie do tych ostatnich mniejsze jednostki rybackie powróciły jed
nak do tabel w październiku 1962 r.

Do „ZPM-53" dotrwały bez zmian etaty bazy pływającej trałowców Mazow
sze i Dywizjon Transportowców Wojskowych (z czterema statkami). Etaty dwóch 
transportowców sanitarnych zmieniono, w nowych pojawiły się inne nazwy stat
ków wskazanych do zmobilizowania, a mianowicie „Panna Wodna" i „Wanda". 
Tym razem w etaty wpisano nazwy „z cywila" - obie jednostki były eksploatowa
ne przez Żeglugę Gdańską jako przybrzeżne wycieczkowce.

W „ZPM-53" nie było już etatów obu stawiaczy min. W ich miejsce przy
gotowano etat dywizjonu jednostek tej klasy, jednak ostatecznie nie wpisano go 
w tabelę tego planu. Zrezygnowano także z obu transportowców broni podwod
nej i bazy pływającej okrętów podwodnych. Ta trójka została skreślona już w li
stopadzie 1955 r. W marcu 1957 r. kontynuowano redukcję, likwidując etat bazy 
pływającej trałowców, a cztery miesiące później zrezygnowano z mobilizowania 
transportowca sanitarnego „Wanda" i Dywizjonu Transportowców Wojskowych. 
W miejsce tego ostatniego miały pojawić się etaty dwóch pojedynczych transpor
towców o nazwach „Gdynia" i „Nowa Huta". Znów jednak ich ostatecznie nie 
wpisano do „ZPM-53", podobnie zresztą jak etatu Dowództwa Brygady Trałow
ców Bazowych. Wszystkie te zmiany były elementem wprowadzanych general
nych zmian w organizowaniu na czas wojny pomocniczego taboru pływającego. 
Miał on być mobilizowany w ramach sformowanych w tym czasie także na okres 
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pokojowy komend portów wojennych w Helu i Gdyni-Oksywiu. Pozostały jedy
nie: w Helu 35 Dywizjon Kutrów Dozorowych, w Świnoujściu 1 Grupa Awaryj- 
no-Ratownicza oraz samotny transportowiec sanitarny „Panna Wodna".

Kolejne poprawki przyniósł wspomniany „PM-58". Pojedyncze etaty mobi
lizowanych statków zniknęły ostatecznie, wojenne wcielenia jednostek z cywila 
wpisano w kilkanaście etatów pododdziałów, które otrzymały zadania wspie
rania działań floty na morzu. W składzie KPW w Gdyni i Helu przewidziano 
zadania dla dodatkowych holowników i barek. Rejony i odcinki hydrograficzne 
miały przejąć z urzędów morskich kutry i motorówki dbające o utrzymanie pra
widłowych oznakowań wzdłuż całego wybrzeża i wykonywanie prac sondażo
wych. Zakładano też przejęcie niemal w całości taboru pływającego Polskiego 
Ratownictwa Okrętowego, który zamierzano rozdzielić pomiędzy dwa wojenne 
Oddziały Ratownicze, istniejący także w czasie pokoju w Gdyni i tworzony od 
nowa w Świnoujściu.

Od początku obowiązywania „PM-58" zwiększono także stopień mobilizo
wania na potrzeby floty sił WOP. Jeden dotychczas formowany na czas „W" dy
wizjon zastąpiono przejęciem trzech dywizjonów okrętów pogranicza znajdują
cych się w etatach trzech nadmorskich brygad, a także zlokalizowanej w basenie 
w Westerplatte bazy remontowej. Kolejne poprawki, wynikające z doświadczeń 
zbieranych podczas ćwiczeń mobilizacyjnych i prowadzonych symulacji opty
malnych rozwiązań organizacyjnych wprowadzono dopiero w 1962 r.
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Tabela nr 1. Porównanie stanu organizacji i etatów Marynarki Wojennej czasu pokoju i czasu wojny w styczniu 1951 r.
Wykaz jednostek MW czasu „P" Wykaz jednostek MW czasu „W”
Jednostka Dyslokacja Etat Stan etat.* Jednostka Dyslokacja Etat Stan etat.*
Dowództwo Marynarki Wojennej Gdynia 35/131 117+86 Dowództwo Marynarki Wojennej Gdynia 034/1 131
Sztab Główny MW Gdynia 35/132 174+137 Sztab Główny MW Gdynia 034/2 245
Szefostwo Tyłów MW Gdynia Oksywie 35/133 161+223 Szefostwo Tyłów MW Gdynia Oksywie 034/3 297

Kompania Obsługi Tyłów MW Gdynia Oksywie 023/2 234
Komenda Półwyspu Hel Hel 35/146 67+27 Komenda Półwyspu Hel Hel 35/146 67
Dowództwo Ochrony Redy Hel Hel 35/142 17+0 Dowództwo Ochrony Redy Hel Hel 034/19 51
Dowództwo Obrony Wodnego Rejonu Gł. Bazy Gdynia Oksywie 35/141 147+63 Dowództwo Obrony Wodnego Rejonu Gł. Bazy Gdynia Oksywie 034/5 243
Dowództwo Bazy MW II Kategorii Świnoujście 35/148 151+50 Dowództwo Bazy MW II Kategorii Świnoujście 034/4 257
Dowództwo Bazy MW III Kategorii Kołobrzeg 35/150 62+30 Dowództwo Bazy MW III Kategorii Kołobrzeg 034/6 211

Dowództwo Bazy MW III Kat. Ustka Ustka 034/6 211
Prokuratura MW Gdynia 35/134 12+4 Prokuratura MW Gdynia 35/134 15
Sąd MW Gdynia 35/135 12+4 Sąd MW Gdynia 35/135 12
Prokuratura Wojskowa SON Świnoujście 31/70 3+1 Prokuratura Wojskowa SON Świnoujście 31/70 3
Prokuratura Wojskowa UON Ustka 31/69 3+1 Prokuratura Wojskowa UON Ustka 31/69 3
Dywizjon Okrętów Podwodnych Gdynia Oksywie 35/152 196+0 Dywizjon Okrętów Podwodnych Gdynia Oksywie 35/152 231
Niszczyciel ORP „Błyskawica" Gdynia Oksywie 35/153 244+0 Niszczyciel ORP „Błyskawica" Gdynia Oksywie 35/153 261
Flotylla Trałowców Gdynia Oksywie 35/155 454+0 Flotylla Trałowców Gdynia Oksywie 034/9 504
Dywizjon Ścigaczy Gdynia Oksywie 35/154 320+0 Dywizjon Ścigaczy Gdynia Oksywie 35/154 340
Dywizjon Dozorowców Gdynia Oksywie 35/156 110+0 Dywizjon Dozorowców Gdynia Oksywie 034/10 121
Oddział Awaryjno-Ratowniczy MW Gdynia Oksywie 35/143 146+9 Oddział Awaryjno-Ratowniczy MW Gdynia Oksywie 35/143 172

Grupa Awaryjno-Ratownicza Gdynia Oksywie 034/7 65
Baza Pływająca Okręt Pomocniczy Motława Gdynia Oksywie 35/125 56+0 Baza Pływająca Okręt Pomocniczy Motława Gdynia Oksywie 034/8 80

Dywizjon Kutrów Dozorowych Gdynia Oksywie 034/11 132
Oddział Okrętów Pomocniczych i Przystani Gdynia Oksywie 35/144 220+16 Oddział Okrętów Pomocniczych i Przystani Gdynia Oksywie 35/144 231
Morski Ośrodek Sportów Wodnych Gdynia 35/105 32+0 Morski Ośrodek Sportów Wodnych Gdynia 35/105 32
Jednostki Rzeczne MW Gdynia Oksywie 35/101 21+0 Jednostki Rzeczne MW Gdynia Oksywie 35/101 21
Okręt Hydrograficzny MW Gdynia Oksywie 35/110 31+0 Okręt Hydrograficzny MW Gdynia Oksywie 034/12 40
11 Bateria Artylerii Stałej Gdynia Redłowo 35/129 150+0 11 Samodzielna Bateria Artylerii Nadbrzeżnej Gdynia Redłowo 04/18 221
13 Bateria Artylerii Stałej Hel 35/129 150+0 13 Samodzielna Bateria Artylerii Nadbrzeżnej Hel 04/18 221
17 Bateria Artylerii Stałej Janogród 35/129 150+0 17 Samodzielna Bateria Artylerii Nadbrzeżnej Janogród 04/18 221
19 Bateria Artylerii Stałej Gdynia Redłowo 35/129 150+0 19 Samodzielna Bateria Artylerii Nadbrzeżnej Kołobrzeg 04/18 221
Szkoła Podoficerska Artylerii Nadbrzeżnej Gdynia Redłowo 20/193 180+6 Szkoła Podoficerska Artylerii Nadbrzeżnej Gdynia Redłowo 20/193 180
Dowództwo Lotnictwa MW Gdynia Babie Doły 35/137 23+4 Dowództwo Lotnictwa MW Gdynia Babie Doły 35/137 89

Pluton Radio-Nawigacyjny Gdynia Babie Doły 35/138 33
Ruchome Warsztaty Lotnictwa PARM-3 Gdynia Babie Doły 35/139 51

30 Pułk Lotniczy MW Słupsk 35/118 283+1 30 Pułk Lotniczy MW Słupsk 034/17 310
50 Batalion Obsługi Lotniska MW Słupsk 35/119 394+22 50 Batalion Obsługi Lotniska MW Słupsk 034/18 516
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Kompania Szkolna Lotnictwa MW Słupsk 35/120 111+0 Kompania Szkolna Lotnictwa MW Słupsk 35/120 111
Kompania Ochrony Lotnisk MW Wicko Morskie 35/106 74+0 Kompania Ochrony Lotnisk MW Wicko Morskie 35/106 74
Oddział Portowy Lotniska MW Gdynia 35/84 54+0 Oddział Portowy Lotniska MW Gdynia 35/84 54
Oddział Portowy Lotniska MW Dziwnów 35/90 50+10 Oddział Portowy Lotniska MW Dziwnów 35/90 50
1 Odcinek Obserwacji i Łączności Puck 35/122 120+0 1 Odcinek Obserwacji i Łączności Puck 034/14 156
2 Odcinek Obserwacji i Łączności Ustka 35/122 120+0 2 Odcinek Obserwacji i Łączności Ustka 034/14 156
3 Odcinek Obserwacji i Łączności Kołobrzeg 35/122 120+0 3 Odcinek Obserwacji i Łączności Kołobrzeg 034/14 156
4 Odcinek Obserwacji i Łączności Świnoujście 35/122 120+0 4 Odcinek Obserwacji i Łączności Świnoujście 034/14 156
Centrala Radionadawcza MW Jelitkowo 35/111 35+0 ROZFORMOWANA NA CZAS „W"
Batalion Łączności MW Gdynia Grabówek 35/123 365+16 Batalion Łączności MW Gdynia Grabówek 034/13 320
Składnica Łączności MW z Warsztatem Gdynia Oksywie 35/70 15+0 Składnica Łączności MW z Warsztatem Gdynia Oksywie 35/70 15

Węzeł Łączności Dowództwa MW Gdynia 034/15 155
Rozdzielnia Poczty Polowej MW Gdynia 014/13 80
Poczta Polowa Kat. III Dowództwa MW Gdynia 02/15 14
Poczta Polowa Kat. III Głównej Bazy MW Gdynia 02/15 14
Poczta Polowa Kat. III Bazy MW Świnoujście Świnoujście 02/15 14
Poczta Polowa Kat. HI Bazy MW Świnoujście Kołobrzeg 02/25 10
Poczta Polowa Kat. V Tyłów MW Gdynia 03/7 6
Poczta Polowa Kat. V Półwyspu Hel Hel 03/7 6
Poczta Polowa Kat. V Bazy MW Ustka Ustka 03/7 6

Kołobrzeski Batalion Saperów MW Hel 35/86 478+12 Kołobrzeski Batalion Saperów MW Hel 034/16 460
Kompania Saperów MW Janogród 35/92 163+0 32 Batalion Saperów MW Janogród 034/16 460
Kompania Samochodowa MW Gdynia Oksywie 35/136 85+0 68 Kompania Samochodowa MW Gdynia Oksywie 35/136 100

71 Kompania Samochodowa Zaopatrzenia MW Gdynia Oksywie 016/4 96
Stacja Obsługi Samochodowej DMW Gdynia Oksywie 25/40 17+1 Stacja Obsługi Samochodowej DMW Gdynia Oksywie 25/40 17
Składnica Samochodowa MW Gdynia Oksywie 35/116 6+0 Składnica Samochodowa MW Gdynia Oksywie 35/116 6
Stocznia MW Gdynia Oksywie 35/128 7+0 Stocznia MW Gdynia Oksywie 35/128 7
Zakłady Broni Podwodnej MW Gdynia Oksywie 35/98 72+1 Zakłady Broni Podwodnej MW Gdynia Oksywie 35/98 72
Zakłady Uzbrojenia MW Gdynia Oksywie 35/126 41+3 Zakłady Uzbrojenia MW Gdynia Oksywie 35/126 41
Składnica Mu ndurowo-Taborowa MW Gdynia Oksywie 35/78 8+0 Składnica Mundurowo-Taborowa MW Gdynia Oksywie 35/78 8
Składnica Materiałów Pędnych nr 1 Gdynia 35/79 18+0 Składnica Materiałów Pędnych nr 1 Gdynia 35/79 18
Składnica Materiałów Pędnych nr 2 Słupsk 35/113 5+1 Składnica Materiałów Pędnych nr 2 Słupsk 35/113 5
Magazyn Żywnościowy MW Gdynia Oksywie 35/77 11+0 Magazyn Żywnościowy MW Gdynia Oksywie 35/77 11
Składnica Nawigacyjno-Hydrograficzna MW Gdynia Oksywie 35/112 4+9 Składnica Nawigacyjno-Hydrograficzna MW Gdynia Oksywie 35/112 4
Wojskowy Zarząd Kwaterunkowy Kat. „A" Gdynia 39/1 3+9 Wojskowy Zarząd Kwaterunkowy Kat. „A" Gdynia 39/1 3
Kierownictwo Robót MW nr 1 Kołobrzeg 35/124 45+0 Kierownictwo Robót MW nr 1 Kołobrzeg 35/124 45
Kierownictwo Robót MW nr 2 (zawiązek) Ustka 35/127 6+0 Kierownictwo Robót MW nr 2 (zawiązek) Ustka 35/127 6
9 Batalion Budowlany (poza normą wojska) Trzebiatów 19/20 1122+2 9 Batalion Budowlany Trzebiatów 19/20 1122
WDW na 170 miejsc Sopot 21/153 46+11 WDW na 170 miejsc Sopot 21/153 46
WDW na 120 miejsc Jurata 21/154 16+6 WDW na 120 miejsc Jurata 21/154 16



Opracowanie własne na podstawie tabel mobilizowania jednostek MW według „PM-1". Zob.: CAW, sygn. IV.501.1/B.3266, str. 1 i dalsze.

Szpital MW na 200 łóżek z Polikliniką Oliwa 21/140 60+96 Szpital MW na 200 łóżek z Polikliniką Oliwa 21/140 60
Składnica Sanitarna Gdynia Oksywie 21/141 7+0 Składnica Sanitarna Gdynia Oksywie 21/141 7
Laboratorium Sanitarno-Higieniczne MW Oliwa 35/159 8+0 Laboratorium Sanitarno-Higieniczne MW Oliwa 35/159 8

Grupa Manewrowo-Chirurgiczna MW Oliwa 034/21 16
Oficerska Szkota Marynarki Wojennej Gdynia Oksywie 20/198 253+101 Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej Gdynia Oksywie 20/198 253
Szkoła Podoficerów Zawodowych MW Gdynia Oksywie 20/160 25+1 ROZFORMOWANA NA CZAS „W”
Okręt Szkolny ORP Zetempowiec Gdynia Oksywie 35/130 58+0 Okręt Szkolny ORP Zetempowiec Gdynia Oksywie 35/130 58
Okręt Szkolny ORP Iskra Gdynia Oksywie 35/109 30+0 Okręt Szkolny ORP Iskra Gdynia Oksywie 35/109 30
Kadra MW Ustka 35/76 307+18 Kadra MW Ustka 35/76 307
Szkoła Specjalistów Morskich MW Ustka 20/167 184+3 Szkoła Specjalistów Morskich MW Ustka 20/167 184
Komenda Miasta II Kategorii Gdynia 35/140 21+1 Komenda Miasta II Kategorii Gdynia 35/140 21
Komenda Miasta IV Kategorii Świnoujście 1/199 16+1 Komenda Miasta IV Kategorii Świnoujście 1/199 16
Komenda Miasta IV Kategorii Ustka 1/199 16+1 Komenda Miasta IV Kategorii Ustka 1/199 16
Batalion Wartowniczy nr 22 Gdynia Oksywie 35/145 465+2 22 Batalion Wartowniczy Gdynia Oksywie 35/145 465
24 Kompania Wartownicza Hel 35/147 100+0 24 Kompania Wartownicza Hel 35/147 100
28 Kompania Wartownicza Świnoujście 35/149 142+0 28 Kompania Wartownicza Świnoujście 35/149 142
31 Kompania Wartownicza Ustka 35/147 100+0 31 Kompania Wartownicza Ustka 35/147 100
36 Kompania Wartownicza Kołobrzeg 35/147 100+0 36 Kompania Wartownicza Kołobrzeg 35/147 100

Garnizonowa Pralnia i Łaźnia MW Gdynia 034/20 7
Garnizonowa Pralnia i Łaźnia MW Świnoujście 034/20 7
Garnizonowa Pralnia i Łaźnia MW Kołobrzeg 034/20 7

*Stan etatowy na czas „P" to stanowiska wojskowe + pracownicy cywilni. 9539+979 •Stan etatowy na czas „W" to tylko stanowiska wojskowe. 12273
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272 Tabela nr 2. Porównanie stanu organizacji i etatów Marynarki Wojennej czasu pokoju i czasu wojny w styczniu 1954 r.
Wykaz jednostek MW czasu „P" Wykaz jednostek MW czasu „W"
Jednostka Etat Liczba Jednostka Etat Liczba
Dowództwo Marynarki Wojennej 35/208 1 Dowództwo Marynarki Wojennej 35/208 1
Sztab Główny MW 35/209 1 Sztab Główny MW 35/209 1
Zarząd Tyłów MW 35/210 1 Zarząd Tyłów MW 35/210 1
Szefostwo Techniki i Uzbrojenia MW 35/211 1 Szefostwo Techniki i Uzbrojenia MW 35/211 1
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Zarządu Tyłów MW 35/212 1 Wydział Administracyjno-Gospodarczy Zarządu Tyłów MW 35/212 1
Pluton Dyspozycyjny Oficerów MW 9/55 1 Kompania Dyspozycyjna Oficerów MW 028/27 1
Oficerska Szkoła MW 20/268 1 Oficerska Szkoła MW 20/268 1
Szkoła Specjalistów Morskich MW 20/255 1 Szkoła Specjalistów Morskich MW 20/255 1
Szkoła Podoficerów Artylerii Nadbrzeżnej 20/193 1 Szkoła Podoficerów Artylerii Nadbrzeżnej 20/193 1
Kadra MW 35/182 1 Kadra MW 35/182 1
Dowództwo Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy MW 35/200 1 Dowództwo Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy MW 35/200 1
Dowództwo Bazy MW Świnoujście 35/217 1 Dowództwo Bazy MW Świnoujście 034/22 1
Dowództwo Bazy MW 35/218 2 Dowództwo Bazy MW 034/24 2
- - - Dowództwo Ochrony Redy 034/25 2
Dowództwo Ochrony Redy Hel 35/142 1 Dowództwo Ochrony Redy Hel 034/19 1
Komenda Półwyspu Hel 35/219 1 Dowództwo Bazy MW Hel 034/23 1
Baza Brzegowa Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy 35/201 1 Baza Brzegowa Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy 35/201 1
Niszczyciel Błyskawica 35/195 1 Niszczyciel Błyskawica 35/195 1
Niszczyciel Burza 35/188 1 Niszczyciel Burza 35/188 1
Dywizjon Okrętów Podwodnych 35/178 1 Dywizjon Okrętów Podwodnych 35/178 1
Dywizjon Dozorowców 35/206 1 Dywizjon Dozorowców 35/206 1

Dywizjon Kutrów Dozorowych 034/11 1
Flotylla Trałowców 35/204 1 Flotylla T rato wców 35/204 1

Dywizjon Trałowców Bazowych 034/44 2
Dywizjon Kutrów Trałowych 034/45 2
Dywizjon Kutrów Trałowych 034/46 1

Dywizjon Ścigaczy 35/205 1 Dywizjon Ścigaczy 35/205 1
Ścigacz Błyskawiczny 35/254 1 Ścigacz Błyskawiczny 35/254 1
Ścigacz Bitny 35/255 1 Ścigacz Bitny 35/255 1

Stawiacz Min 034/43 2
Flotylla Środków Desantowych 35/229 1 Flotylla Środków Desantowych 35/229 1
Grupa Barek Desantowych Dużych 35/230 1 Grupa Barek Desantowych Dużych 35/230 1
Okręt Szkolny Zetempowiec 35/189 1 Okręt Szkolny Zetempowiec 35/189 1
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Okręt Szkolny Iskra 35/197 1 Okręt Szkolny Iskra 35/197 1
Okręt Hydrograficzny Kompas 35/198 1 Okręt Hydrograficzny Kompas 35/198 1
Baza Pływająca D-twa Obrony Wodnego Rejonu Gł. Bazy 35/202 1 Baza Pływająca D-twa Obrony Wodnego Rejonu Gł. Bazy 35/202 1

Baza Pływająca Okrętów Podwodnych Pomorze 034/41 1
Baza Pływająca Trałowców Mazowsze 034/40 1
Dywizjon Transportowców Wojskowych 034/47 1
Transportowiec Broni Podwodnej 034/42 2
Transportowiec Sanitarny Bydgoszcz 034/49 1
Transportowiec Sanitarny Włocławek 034/50 1

Ciężki Kuter Rzeczny 35/224 1 Ciężki Kuter Rzeczny 35/224 1
Stacja Demagnetyzacyjna 35/199 1 Stacja Demagnetyzacyjna 35/199 1
Okręt Pomocniczy Żyroskop (zawiązek) 35/215 1 Okręt Pomocniczy Żyroskop (zawiązek) 35/215 1
Oddział Awaryjno-Ratowniczy MW 35/196 1 Oddział Awaryjno-Ratowniczy MW 35/196 1

Grupa Awaryjno-Ratownicza 034/7 1
Oddział Okrętów Pomocniczych i Przystani MW 35/190 1 Oddział Okrętów Pomocniczych i Przystani MW 35/190 1
Warsztat Pływający MW 35/216 1 Warsztat Pływający MW 35/216 1
Batalion Piechoty Morskiej 35/164 1 Batalion Piechoty Morskiej 35/164 1
Dowództwo 33 Dywizji Lotnictwa MW 35/137 1 Dowództwo 33 Dywizji Lotnictwa MW 35/137 1
30 Pułk Lotniczy MW 35/118 1 30 Pułk Lotniczy MW 35/118 1
34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego MW 6/165 1 34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego MW 6/165 1
107 Kompania Łączności 6/183 1 107 Kompania Łączności 06/71 1
Ruchomy Warsztat Remontowy Lotnictwa PARM-3 35/139 1 Ruchomy Warsztat Remontowy Lotnictwa PARM-3 35/139 1
Pluton Fotograficzny 6/172 1 Pluton Fotograficzny 6/172 1
50 Batalion Obsługi Lotniska 6/140 1 50 Batalion Obsługi Lotniska 06/109 1
26 Batalion Obsługi Lotniska (zawiązek) 6/141a 1 26 Batalion Obsługi Lotniska (zawiązek) 06/110 1
Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania 6/176 1 Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania 6/176 1
Pluton Radio-Nawigacyjny 35/138 1 Pluton Radio-Nawigacyjny 35/138 1
Poligon Lotniczy 6/184 1 ROZFORMOWANY NA CZAS „W"
Oddział Torpedowo-Minowy Lotnictwa MW (zawiązek) 35/228 1 Oddział Torpedowo-Minowy Lotnictwa MW (zawiązek) 35/228 1
Bateria Artylerii Stałej 35/221 6 Bateria Artylerii Stałej 034/26 6
60 Samodzielny Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej 8/19 1 60 Samodzielny Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej 03/13 1

51 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 02/64 1
Główny Posterunek Obserwacyjno-Meldunkowy MW 35/194 1 Główny Posterunek Obserwacyjno-Meldunkowy MW 35/194 1
Batalion Saperów MW 35/92 1 Batalion Saperów MW 034/16 1
Batalion Saperów MW 35/233 1 Batalion Saperów MW 35/233 1
Kierownictwo Robót MW 35/124 2 Kierownictwo Robót MW 35/124 2

M
O

BILIZA
C

JA M
A

RYN
A

RK
I W

O
JEN

N
EJ N

A C
ZA

S W
O

JN
Y...

273



274 Składnica Sprzętu Inżynieryjnego MW 35/160 1 Składnica Sprzętu Inżynieryjnego MW 35/160 1
Batalion Łączności Dowództwa MW 35/179 1 Batalion Łączności Dowództwa MW 034/28 1
Węzeł Łączności Dowództwa MW 35/231 1 Węzeł Łączności Dowództwa MW 034/29 1
Odcinek Obserwacji i Łączności Głównej Bazy MW 35/220 1 Odcinek Obserwacji i Łączności Głównej Bazy MW 034/27 1
Odcinek Obserwacji i Łączności Bazy MW 35/220 3 Odcinek Obserwacji i Łączności Bazy MW 35/220 3
Zakłady Łączności MW 35/180 1 Zakłady Łączności MW 034/32 1

Wojskowa Baza Pocztowa „M" 014/25 1
Wojskowa Stacja Pocztowa 02/44 1
Wojskowa Stacja Pocztowa 014/28 1
Wojskowa Stacja Pocztowa 014/29 2
Wojskowa Stacja Pocztowa 014/30 4

Skład Sprzętu Chemicznego 35/176 1 Skład Sprzętu Chemicznego 034/64 1
Warsztaty Radiolokacji i Hydroakustyki MW 35/173 1 Warsztaty Radiolokacji i Hydroakustyki MW 034/34 1

Punkt Radiolokacyjny 034/67 5
Składnica Nawigacyjno-Hydrograficzna 35/223 1 Składnica Nawigacyjno-Hydrograficzna 35/223 1

Rejon Hydrograficzny MW 034/35 1
Rejon Hydrograficzny MW 034/36 1
Odcinek Hydrograficzny MW 034/37 1
Odcinek Hydrograficzny MW 034/38 1

Zakłady Broni Podwodnej MW 35/98 1 Zakłady Broni Podwodnej MW 034/30 1
Skład Broni Podwodnej 35/183 1 Skład Broni Podwodnej 034/62 1
Zakłady Elektryczne MW 35/226 1 Zakłady Elektryczne MW 034/33 1
Stacja Minowo-Badawcza 35/222 1 Stacja Minowo-Badawcza 35/222 1
Baza Materiałowo-Techniczna 35/203 1 Baza Materiałowo-Techniczna 35/203 1
Stocznia MW 35/207 1 Stocznia MW 35/207 1
Zakłady Uzbrojenia MW 35/181 1 Zakłady Uzbrojenia MW 034/31 1
Skład Amunicji 35/174 1 Skład Amunicji 034/59 1
Skład Amunicji 35/175 1 Skład Amunicji 034/58 1
Kompania Samochodowa MW 35/227 1 Kompania Samochodowa MW 35/227 1

■'X 71 Kompania Samochodowa Zaopatrzenia MW 016/7 1
Samodzielny Pluton Samochodów Sanitarnych MW 034/65 1

Składnica Samochodów MW 35/116 1 Składnica Samochodów MW 35/116 1
Stacja Obsługi Samochodowej DMW 25/40 1 Stacja Obsługi Samochodowej DMW 25/40 1

Kompania Obsługi Tyłów MW 023/3 1
Okręgowy Magazyn Żywnościowy 35/171 1 Okręgowy Magazyn Żywnościowy 034/66 1
Garnizonowa Piekarnia Wojskowa 23/86 1 Garnizonowa Piekarnia Wojskowa 23/86 1
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Garnizonowa Piekarnia Wojskowa 23/93 1 Garnizonowa Piekarnia Wojskowa 23/93 1
Garnizonowe Kasyno Kat. „A" 23/77 4 Garnizonowe Kasyno Kat. „A" 23/77 4
Garnizonowe Kasyno Kat. „B" 23/78 4 Garnizonowe Kasyno Kat. „B" 23/78 4
Garnizonowe Kasyno Kat. „C" 23/79 2 Garnizonowe Kasyno Kat. „C" 23/79 2
Garnizonowe Kasyno Kat. „D” 23/80 2 Garnizonowe Kasyno Kat. „D" 23/80 2
Garnizonowe Kasyno 23/97 1 Garnizonowe Kasyno 23/97 1
Garnizonowe Kasyno Kat. „L" 23/100 1 Garnizonowe Kasyno Kat. „L" 23/100 1
Okręgowy Magazyn Mundurowo-Taborowy MW 35/191 1 Okręgowy Skład Mundurowo-Taborowy MW 034/63 1

Garnizonowa Pralnia i Łaźnia MW 034/20 3
Garnizonowa Pralnia i Łaźnia MW 21/190 2 Garnizonowa Pralnia i Łaźnia MW 21/190 2
Składnica Materiałów Pędnych i Smarów MW 35/185 1 Składnica Materiałów Pędnych i Smarów MW 034/60 1
Składnica Materiałów Pędnych i Smarów MW 35/186 1 Składnica Materiałów Pędnych i Smarów MW 034/61 1
Szpital MW 21/213 1 Szpital MW 21/213 1

Grupa Zespołów Specjalistycznych MW 034/52 1
Grupa Manewrowo-Chirurgiczna MW 034/53 1
Komenda Kolektora Szpitalnego MW 034/51 1
Portowy Punkt Medyczny 034/56 5
Ewakuacyjny Szpital (na 200 łóżek) 021/67 1
Lazaret MW 034/54 1
Lazaret MW 034/55 2

Garnizonowa izba Chorych 35/213 1 Garnizonowa Izba Chorych 35/213 1
Ambulatorium Garnizonowe 35/177 1 Ambulatorium Garnizonowe 35/177 1
Laboratorium Sanitarno-Higieniczne MW 35/159 1 Laboratorium Sanitarno-Higieniczne MW 35/159 1
Składnica Sanitarna MW 21/218 1 Składnica Sanitarna MW 21/218 1
WDW Sopot 21/153 1 WDW Sopot 21/153 1
WDW Jurata 21/191 1 WDW Jurata 21/191 1
Zarząd Budownictwa Wojskowego 39/18 1 Zarząd Budownictwa Wojskowego 39/18 1
Okręgowe Biuro Projektów Budowlanych 39/35 1 Okręgowe Biuro Projektów Budowlanych 39/35 1
Batalion Budowlany 19/29 1 Batalion Budowlany 19/29 1
Okręgowy Magazyn Kwaterunkowy 23/62 1 Okręgowy Magazyn Kwaterunkowy 23/62 1
Garnizonowy Referat Mieszkaniowy Kat. „A" 39/21 1 Garnizonowy Referat Mieszkaniowy Kat. „A" 39/21 1
Garnizonowa Sekcja Kwaterunkowa 35/184 1 Garnizonowa Sekcja Kwaterunkowa 35/184 1
Składnica Sprzętu Polityczno-Oświatowego 30/82 1 Skład Sprzętu Polityczno-Oświatowego 30/82 1
Redakcja Gazety Żołnierskiej 30/83 1 Redakcja Gazety Żołnierskiej 30/83 1
Dom Oficera MW 30/74 1 Dom Oficera MW 30/74 1
Zespół Pieśni i Tańca MW 30/89 1 Zespół Pieśni i Tańca MW 30/89 1
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Opracowanie własne na podstawie tabel mobilizowania jednostek MW według „PM-53". Zob.: CAW, sygn. IV.501.1/B.2366, str. 1 i dalsze, CNN, sygn. IV.501.1.B.2482, 
str. 1 i d:

Klub Garnizonowy Kat. II 30/76 1 Klub Garnizonowy Kat. II 30/76 1
Klub Garnizonowy Kat. III 30/84 1 Klub Garnizonowy Kat. III 30/84 1
Orkiestra Reprezentacyjna MW 35/225 1 Orkiestra Reprezentacyjna MW 35/225 1
Klub Sportowy MW 30/100 1 Klub Sportowy MW 30/100 1
Morski Ośrodek Sportów Wodnych 35/215 1 Morski Ośrodek Sportów Wodnych 35/215 1
Prokuratura MW 31/104 1 Prokuratura MW 31/104 1
Sąd MW 31/112 1 Sąd MW 31/112 1
Wojskowa Prokuratura Bazy MW 31/105 2 Wojskowa Prokuratura Bazy MW 31/105 2

Wojskowy Sąd Garnizonowy 031/113 1
Komenda Garnizonu Kat. II 15/12 1 Komenda Garnizonu Kat. II 15/12 1
Komenda Garnizonu 15/13 3 Komenda Garnizonu 15/13 3
Batalion Wartowniczy nr 22 9/82 1 Batalion Wartowniczy nr 22 9/82 1
Kompania Wartownicza 35/147 3 Kompania Wartownicza 35/147 3
Kompania Wartownicza 35/149 1 Kompania Wartownicza 35/149 1
Kompania Wartownicza 9/80 1 Kompania Wartownicza 9/80 1
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Tabela nr 3. Supertrawiery rybackie przewidziane do mobilizacji na czas „W" według spisu z lutego 1951 r.
Nazwa i 
oznaczenie 
jednostki

Data zbudowania; 
Lata służby po IIWŚ

Wymiary Nośność Moc napędu;
Prędkość *

Załoga cywilna; 
wojskowa

Ładowność po mobilizacji;
Przenoszone trały **

Jowisz 
Gdy-108

zbud. 1923 r.;
1949 r. -

55,5 x 8,3 x 4,3 m 597 BRT
219 NRT

750 KM;
10 w.

26 ludzi;
37 ludzi

60-70 żołnierzy, 35-40 min; 
trał przydenny i MT-3

Jupiter 
Gdy-121

zbud. 1925 r.;
11.01.1947 r. -1959 r.

52,3 x 8,3 x 4,8 m 493 BRT
203 NRT

640 KM;
10,5 w.

26 ludzi;
36 ludzi

60-70 żołnierzy, 35-40 min; 
trał przydenny

Ławica 1 
Gdy-83

zbud. 1918 r.;
1946 r. -1957 r.

42,9 x 7,0 x 3,8 m 262 BRT
99 NRT

500 KM;
10 w.

22 ludzi;
33 ludzi

60-70 żołnierzy; 
trał przydenny

Merkury
Gdy-120

zbud. 1926 r.;
21.12.1947 r.-.12.1960 r.

46,0 x 7,3 x 3,9 m 352 BRT
139 NRT

600 KM;
10 w.

22 ludzi;
33 ludzi

60-70 żołnierzy, 30-35 min; 
trał przydenny i MT-3

Zodiak zbud. 1944 r.; 
.04.1948 r. -

41,9 x 7,7 x 2,4 m Wyporność 
2271

1000 KM;
12,6 w.

30 ludzi;
42 ludzi

Trał kontaktowy, akustyczny i 
elektromagnetyczny

Orion
Gdy-106

zbud. 1946 r.;
15.01.1947 r.-1967 r.

45,2 x 7,5 x 4,2 m 341 BRT
126 NRT

600 KM;
10,5 w.

22 ludzi;
33 ludzi

60-70 żołnierzy, 30-35 min; 
trał przydenny i MT-3

Pokucie 
Gdy-98

zbud. 1917 r.;
1946 r. -1955 r.

44,8 x 7,2 x 3,5 m 323 BRT 600 KM;
10 w.

16 ludzi;
28 ludzi

60-70 żołnierzy; 
trat przydenny

Saturnia 
Gdy-91

zbud. 1930 r.;
23.10.1946 r.-1963 r.

43,7 x 7,6 x 3,9 m 363 BRT
133 NRT

600 KM;
10 w.

22 ludzi;
28 ludzi

30-35 min;
trał przydenny i MT-3

Syriusz 
Gdy-107

zbud. 1946 r.;
14.03.1947 r. -1967 r.

42,5 x 7,5 x 4,2 m 341 BRT
129 NRT

600 KM;
10,5 w.

22 ludzi;
28 ludzi

30-35 min;
trał przydenny i MT-3

Saturn 
Gdy-122

zbud.............. ;
23.01.1947 r.-1963 r.

44,0 x 7,6 x 3,9 m 359 BRT
140 NRT

640 KM;
10,5 w.

22 ludzi;
28 ludzi

30-35 min;
trał przydenny i MT-3

Wulkania 
Gdy-124

zbud. 1919 r.;
10.10.1948 r. -1.07.1959 r.

45,7 x 7,7 x 4,3 m 423 BRT
167 NRT

540 KM;
9 w.

22 ludzi;
28 ludzi

trał przydenny i MT-3

Wega 
Gdy-92

zbud. 1931 r.;
14.08.1946 r. -1963 r.

46,0 x 7,5 x 4,0 m 356 BRT
156 NRT

600 KM;
10 w.

22 ludzi;
28 ludzi

35-40 min;
trał przydenny i MT-3

Wulkan
Gdy-125

zbud. 1919 r.;
10.10.1948 r. -1.07.1959 r.

45,7x7,7x4,3 m 423 BRT
167 NRT

540 KM;
9 w.

22 ludzi;
28 ludzi

trał przydenny i MT-3

Perseusz
Gdy-111

zbud. 1926 r.;
1950 r. -1952 r.

42,8 x 7,3 x 3,9 m 352 BRT
147 NRT

600 KM;
10 w.

20 ludzi;
28 ludzi

60-70 żołnierzy, 30-35 min; 
trat przydenny i MT-3
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Opracowano na podstawie wykazu jednostek pełnomorskich i rybackich z lutego 1951 r. wykonanego na zlecenie Marynarki Wojennej przez 
Ministerstwo Żeglugi. Zob.: CAW, sygn. IV.5O1.1./A.221O, str. 1 i dalsze.

Pegaz 
Gdy-110

zbud. 1926 r.;
1950 r. -1958 r.

45,8x7,3x4,1 m 349 BRT
151 NRT

600 KM;
10 w.

22 ludzi;
28 ludzi

60-70 żołnierzy, 30-35 min; 
trał przydenny i MT-3

Pluton
Gdy-109

zbud. 1926 r.;
29.05.1950 r.-1964 r.

45,7 x 7,3 x 3,9 m 354 BRT
150 NRT

600 KM;
10 w.

22 ludzi;
28 ludzi

60-70 żołnierzy, 30-35 min; 
trał przydenny i MT-3

Kastoria
Gdy-123

zbud. 1917 r.;
23.04.1947 r. - 1953 r.

39,7 x 7,0 x 3,5 m 297 BRT
119 NRT

540 KM;
9 w.

17 ludzi;
33 ludzi

60-70 żołnierzy; 
trał przydenny

Koziorożec b. d. b.d. b.d. b.d. b. d.;
33 ludzi

60-70 żołnierzy; 
trał przydenny

* Wszystkie jednostki miały zamontowaną w maszynowni maszynę parową, oprócz Zodiako, który miał napęd złożony z dwóch silników Diesla typu 
GMC typu 8-268A o łącznej mocy 1000 KM.
* * Po zmobilizowaniu przewidywano, że jednostki te otrzymają również uzbrojenie składające się z jednej armaty kalibru 37 mm typu K-70 oraz
2 pojedyncze wkm-y 12,7 mm na podstawie słupowej typu DSzK.

Robert Rochow
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Tabela nr 4. Spis etatów nadanych w latach 1951-59 na czas „W" jednostkom MW w planach „PM-1", „PM- 
53", „ZPM-53" i „PM-58".

etat „W" Nazwa jednostki czasu „W" Dyslokacja Kiedy 
obowiązywał

034/1 Dowództwo MW Gdynia PM-1
034/2 Sztab Główny MW Gdynia PM-1
034/3 Szefostwo Tyłów MW Gdynia - Oksywie PM-1
034/4 Dowództwo Bazy MW Świnoujście Świnoujście PM-1
034/5 Dowództwo Brygady Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy MW Gdynia PM-1
034/6 Dowództwo Bazy MW Kołobrzeg PM-1

034/7 Grupa Awaryjno-Ratownicza
Świnoujście PM-1, PM-53

1 Grupa Awaryjno-Ratownicza ZPM-53
034/8 Baza Pływająca Okręt Pomocniczy Motławo Gdynia - Oksywie PM-1
034/9 Flotylla Trałowców Gdynia - Oksywie PM-1
034/10 Dywizjon Dozorowców Gdynia - Oksywie PM-1

034/11 Dywizjon Kutrów Dozorowych Gdynia - Oksywie PM-1, PM-53
3*5 Dywizjon Kutrów Dozorowych Hel ZPM-53

034/12 Okręt Hydrograficzny Gdynia - Oksywie PM-1
034/13 Batalion Łączności DMW Gdynia - Grabówek PM-1
034/14 1 Odcinek Obserwacji i Łączności Puck PM-1
034/14 2 Odcinek Obserwacji i Łączności Ustka PM-1
034/14 3 Odcinek Obserwacji i Łączności Kołobrzeg PM-1
034/14 4 Odcinek Obserwacji i Łączności Świnoujście PM-1
034/15 Węzeł Łączności Dowództwa MW Gdynia - Grabówek PM-1
034/16 32 Batalion Saperów MW Janogród 

k/Międzyzdrojów
PM-1, PM-53

034/16 Kołobrzeski Batalion Saperów MW Hel PM-1
29 Kołobrzeski Batalion Saperów MW Wejherowo PM-1

034/17 30 Pułk Lotniczy MW Babi Dół PM-1
034/18 50 Batalion Obsługi Lotniska PM-1
034/19 Dowództwo Ochrony Redy Hel PM-1, PM-53

034/20

Garnizonowa Pralnia i Łaźnia MW Gdynia PM-1, PM-53
Garnizonowa Pralnia i Łaźnia MW

Gdynia - Oksywie
PM-53

2 Polowa Pralnia i Łaźnia ZPM-53
2 Garnizonowa Pralnia i Łaźnia ZPM-53

034/20
Garnizonowa Pralnia i Łaźnia MW

Świnoujście
PM-1, PM-53

Polowa Pralnia i Łaźnia MW ZPM-53
Garnizonowa Pralnia i Łaźnia ZPM-53

034/20
Garnizonowa Pralnia i Łaźnia MW

Kołobrzeg
PM-1, PM-53

Polowa Pralnia i Łaźnia ZPM-53
Garnizonowa Pralnia i Łaźnia ZPM-53

034/21 Grupa Manewrowo-Chirurgiczna MW Gdańsk-Oliwa PM-1
034/22 Dowództwo Bazy MW Świnoujście Świnoujście PM-53, ZPM-53
034/23 Dowództwo Bazy MW Hel PM-53
034/24 Dowództwo Bazy MW Kołobrzeg PM-53, ZPM-53
034/24 Dowództwo Bazy MW Ustka PM-53, ZPM-53
034/25 Dowództwo Ochrony Redy Świnoujście PM-53
034/25 Dowództwo Ochrony Redy Gdynia - Oksywie PM-53
034/26 9 Bateria Artylerii Stałej 130 mm Ustka PM-53, ZPM-53
034/26 11 Bateria Artylerii Stałej 130 mm Gdynia - Redłowo PM-53, ZPM-53
034/26 13 Bateria Artylerii Stałej 130 mm Hel PM-53, ZPM-53
034/26 17 Bateria Artylerii Stałej 130 mm Janogród 

k/Międzyzdrojów
PM-53, ZPM-53

034/26 19 bateria Artylerii Stałej 130 mm Kołobrzeg PM-53, ZPM-53
034/26 25 Bateria Artylerii Stałej 130 mm Gdańsk-Stogi PM-53, ZPM-53
034/26 31 Bateria Artylerii Stałej 130 mm Ustronie Morskie PM-53, ZPM-53
034/26 34 Bateria Artylerii Stałej 130 mm Rozewie PM-53, ZPM-53
034/27 1 Odcinek Obserwacji i Łączności Głównej Bazy MW Puck PM-53
034/28 51 Batalion Łączności DMW Gdynia - Grabówek PM-53
034/29 Węzeł Łączności DMW Gdynia - Grabówek PM-53
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034/30 Zakłady Broni Podwodnej MW Gdynia - Oksywie PM-53, ZPM-53
034/31 Zakłady Uzbrojenia MW Gdynia - Oksywie PM-53, ZPM-53
034/32 Zakłady Łączności Marynarki Wojennej Gdynia - Grabówek PM-53, ZPM-53
034/33 Zakłady Elektryczne MW Gdynia - Oksywie PM-53

034/34 Warsztaty Radiolokacji i Hydroakustyki MW Gdynia - Grabówek PM-53, ZPM-53
Warsztaty Radiolokacji i Hydroakustyki MW Gdynia - Oksywie ZPM-53

034/35 Rejon Hydrograficzny MW Gdańsk - Gdynia Gdynia PM-53
3 Rejon Hydrograficzny MW Gdańsk - Gdynia ZPM-53, PM-58

034/36 Rejon Hydrograficzny Świnoujście - Szczecin Świnoujście
PM-53

4 Rejon Hydrograficzny Świnoujście - Szczecin ZPM-53, PM-58

034/37 Ustecki Odcinek Hydrograficzny MW Ustka PM-53
6 Odcinek Hydrograficzny MW ZPM-53, PM-58

034/38
Kołobrzeski Odcinek Hydrograficzny MW Kołobrzeg PM-53
5 Kołobrzeski Odcinek Hydrograficzny MW ZPM-53, PM-58

034/39 Okręt Hydrograficzny Kompas Gdynia - Oksywie PM-53, ZPM-53

034/40 Baza Pływająca Trałowców Mazowsze Gdynia - Oksywie PM-53
Hel PM-53, ZPM-53

034/41 Baza Pływająca Okrętów Podwodnych Pomorze Gdynia - Oksywie PM-53
034/42 Transportowiec Broni Podwodnej Wolin Gdynia - Oksywie PM-53
034/42 Transportowiec Broni Podwodnej Uznam Gdynia - Oksywie PM-53
034/43 Stawiacz Min Dzierżyński Gdynia - Oksywie PM-53
034/43 Stawiacz Min Waryński Gdynia - Oksywie PM-53

034/44 7 Dywizjon Trałowców Bazowych Gdynia - Oksywie PM-53
7 Dywizjon Trałowców Bazowych Hel PM-53

034/44 11 Dywizjon Trałowców Bazowych Świnoujście PM-53
034/45 8 Dywizjon Kutrów Trałowych Hel PM-53
034/45 12 Dywizjon Kutrów Trałowych Kołobrzeg PM-53
034/46 14 Dywizjon Kutrów Trałowych Ustka PM-53
034/47 Dywizjon Transportowców Wojskowych (statki: Łeba, Wisłoka, Odra, 

Skawa)
Gdynia - Oksywie PM-53, ZPM-53

034/48 Flotylla Środków Desantowych Świnoujście PM-53, ZPM-53
Flotylla Okrętów Desantowych Świnoujście ZPM-53

034/49 Transportowiec Sanitarny Bydgoszcz Gdynia - Oksywie PM-53
034/50 Transportowiec Sanitarny Włocławek Gdynia - Oksywie PM-53

034/51
Komenda Kolektora Szpitalnego MW Gdańsk Oliwa PM-53
3 Komenda Kolektora Szpitalnego MW ZPM-53

034/52 Grupa Zespołów Specjalistycznych MW Gdańsk - Oliwa PM-53
034/53 Grupa Manewrowo-Chirurgiczna MW Gdańsk - Oliwa PM-53
034/54 287 Lazaret MW Ustka PM-53, ZPM-53, 

PM-58
034/55 286 Lazaret MW Kołobrzeg PM-53, ZPM-53, 

PM-58
034/55 288 Lazaret MW Hel PM-53, ZPM-53

034/56 Portowy Punkt Medyczny Gdańsk-Oliwa PM-53
7 Portowy Punkt Medyczny ZPM-53, PM-58

034/56 Portowy Punkt Medyczny Świnoujście PM-53
8 Portowy Punkt Medyczny ZPM-53, PM-58

034/56 Portowy Punkt Medyczny Kołobrzeg PM-53
9 Portowy Punkt Medyczny ZPM-53, PM-58

034/56 Portowy Punkt Medyczny Ustka
PM-53

10 Portowy Punkt Medyczny ZPM-53, PM-58

034/56 Portowy Punkt Medyczny Hel PM-53
11 Portowy Punkt Medyczny ZPM-53, PM-58

034/57 Składnica Nawigacyjno-Hydrograficzna Gdynia PM-53
Składnica Nawigacyjno-Hydrograficzna Gdynia - Oksywie ZPM-53

034/58 17 Skład Amunicji Gdynia - Wąwóz
Ostrowicki

PM-53, ZPM-53

034/59 15 Skład Amunicji Hel PM-53, ZPM-53
034/60 18 Składnica MPS MW Gdynia PM-53, ZPM-53
034/61 19 Składnica MPS MW Hel PM-53
034/61 103 Składnica MPS MW Dziwnów PM-53
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034/62 19 Skład Broni Podwodnej Hel PM-53
034/63 15 Okręgowy Skład Mundurowo-Taborowy MW Gdańsk - Orunia PM-53, ZPM-53
034/64 6 Skład Sprzętu Chemicznego Gdynia - Oksywie PM-53
034/65 Samodzielny Pluton Samochodów Sanitarnych MW Gdańsk - Oliwa PM-53, ZPM-53
034/66 12 Okręgowy Magazyn Żywnościowy Gdynia - Oksywie PM-53, ZPM-53

034/67 153 Punkt Radiolokacyjny Hel PM-53
153 Punkt Obserwacji Radiolokacyjnej PM-53

034/67
159 Punkt Radiolokacyjny Rozewie PM-53
159 Punkt Obserwacji Radiolokacyjnej PM-53

034/67
165 Punkt Radiolokacyjny Ustka PM-53
165 Punkt Obserwacji Radiolokacyjnej PM-53

034/67
171 Punkt Radiolokacyjny Kołobrzeg PM-53
171 Punkt Obserwacji Radiolokacyjnej PM-53

034/67
177 Punkt Radiolokacyjny Świnoujście PM-53
177 Punkt Obserwacji Radiolokacyjnej PM-53

034/68 32 Batalion Saperów MW Janogród 
k/Międzyzdrojów

PM-53

034/69 Dowództwo Brygady Trałowców Bazowych Gdynia - Oksywie ZPM-53
034/70 12 Dywizjon Kutrów Trałowych typu „CBKO" Kołobrzeg ZPM-53
034/70 14 Dywizjon Kutrów Trałowych typu „CBKO" Ustka ZPM-53
034/71 8 Dywizjon Kutrów Trałowych Typu „B-12" Hel ZPM-53
034/72 7 Dywizjon Trałowców Typu „B-ll" Hel ZPM-53
034/72 11 Dywizjon Trałowców Typu „B-ll" Świnoujście ZPM-53
034/73 Dywizjon Stawiaczy Min Gdynia - Oksywie ZPM-53
034/74 Stacja Minowo-Badawcza Gdynia - Oksywie ZPM-53
034/75 Węzeł Łączności Dowództwa Marynarki Wojennej Gdynia ZPM-53
034/76 51 Batalion Łączności Dowództwa MW Gdynia - Grabówek ZPM-53
034/77 Węzeł Łączności Bazy MW Kat. III Ustka ZPM-53
034/77 Węzeł Łączności Bazy MW Kat. III Kołobrzeg ZPM-53
034/78 Transportowiec Sanitarny Wando Gdynia - Oksywie ZPM-53
034/79 Transportowiec Wojskowy Gdynia Gdynia - Oksywie ZPM-53
034/80 Transportowiec Wojskowy Nowa Huta Gdynia - Oksywie ZPM-53
034/81 Transportowiec Sanitarny Panna Wodna Gdynia - Oksywie ZPM-53
034/82 Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów Gdynia - Oksywie ZPM-53
034/83 Rejon Energetyczny Marynarki Wojennej Gdynia - Oksywie ZPM-53
034/84 69 Batalion Samochodowy Gdynia - Grabówek ZPM-53
034/85 28 Kompania Obsługi Tyłów Marynarki Wojennej Gdynia - Oksywie ZPM-53
034/86 6 Magazyn Kwaterunkowy Gdynia - Oksywie ZPM-53
034/87 12 Składnica Żywnościowa MW Gdynia - Oksywie ZPM-53
034/88 6 Skład Sprzętu Chemicznego Gdynia - Oksywie ZPM-53, PM-58
034/89 17 Skład Amunicji Gdynia - Wąwóz 

Ostrowicki
ZPM-53

034/90 11 Składnica Sanitarna Marynarki Wojennej Gdynia - Oksywie ZPM-53, PM-58
034/91 Laboratorium Sanitarno-Higieniczne MW Gdynia - Oksywie ZPM-53, PM-58
034/92 430 Zespół Grup Specjalistycznych MW Gdańsk-Oliwa ZPM-53, PM-58
034/93 Szpital Marynarki Wojennej (na 200 łóżek) Jurata ZPM-53
034/94 Szpital Marynarki Wojennej (na 300 łóżek) Sopot ZPM-53
034/95 Dowództwo Bazy MW Kołobrzeg Kołobrzeg ZPM-53
034/95 Dowództwo Bazy MW Ustka Ustka ZPM-53

034/96 29 Kołobrzeski Batalion Saperów MW
Wejherowo ZPM-53
Dziwnów ZPM-53, PM-58

034/97 Zakłady Uzbrojenia Marynarki Wojennej Gdynia - Oksywie ZPM-53, PM-58
034/98 Zakłady Broni Podwodnej MW Gdynia - Oksywie ZPM-53, PM-58
034/99 28 Batalion Wartowniczy MW Świnoujście ZPM-53, PM-58
034/100 51 Batalion Łączności Dowództwa Marynarki Wojennej Wejherowo ZPM-53
034/101 Główny Posterunek Wojsk Radiotechnicznych OPL MW Gdynia PM-58
034/102 18 Kompania Radiopelengacyjna MW Ustka PM-58
034/103 Dowództwo 32 Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej Hel PM-58
034/103 Dowództwo 35 Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej Gdynia PM-58
034/104 Zapasowy Pułk MW Hel PM-58
034/105 49 Kompania Wartownicza Kołobrzeg PM-58
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034/105 50 Kompania Wartownicza Ustka PM-58
034/106 86 Kompania Łączności Kwatermistrzostwa Wejherowo PM-58
034/107 Kompania Cystern Samochodowych ? PM-58
034/108 Kompania Dywersyjna ? PM-58
034/109 Pluton Samochodów Sanitarnych Gdańsk - Oliwa PM-58
034/110 4 Rejon Hydrograficzny Świnoujście Świnoujście PM-58
034/111 3 Rejon Hydrograficzny Gdańsk-Gdynia Gdynia PM-58
034/112 5 Odcinek Hydrograficzny Kołobrzeg Kołobrzeg PM-58
034/113 6 Odcinek Hydrograficzny Ustka Ustka PM-58
034/114 12 Szefostwo Polowej Bazy Floty Gdynia PM-58
034/115 17 Skład Amunicji Gdynia - Wąwóz 

Ostrowicki
PM-58

034/116 Składnica Nawigacyjno-Hydrograficzna MW Gdynia - Oksywie PM-58

034/117
27 Bateria Artylerii Stałej 100 mm Hel PM-58, PM-63
29 Bateria Artylerii Stałej 100 mm PM-63

034/118 28 Bateria Artylerii Stałej 100 mm Gdynia - Oksywie PM-58, PM-63

034/119
9 Bateria Artylerii Stałej 130 mm Ustka PM-58, PM-63
5 Bateria Artylerii Stałej 130 mm PM-63

034/119 11 Bateria Artylerii Stałej 130 mm Gdynia - Redłowo PM-58, PM-63

034/119
13 Bateria Artylerii Stałej 130 mm Hel PM-58, PM-63
27 Bateria Artylerii Stałej 130 mm PM-63

034/119 17 Bateria Artylerii Stałej 130 mm Janogród 
k/Międzyzdrojów

PM-58, PM-63

034/119 19 bateria Artylerii Stałej 130 mm Kołobrzeg PM-58, PM-63
034/119 25 Bateria Artylerii Stałej 130 mm Gdańsk - Stogi PM-58, PM-63
034/119 31 Bateria Artylerii Stałej 130 mm Ustronie Morskie PM-58, PM-63
034/119 34 Bateria Artylerii Stałej 130 mm Rozewie PM-58, PM-63
034/120 3 Bateria Artylerii Stałej 152 mm Hel Bór PM-58, PM-63
034/121 Batalion Łączności Dowództwa MW Wejherowo PM-58
034/122 Węzeł Łączności Dowództwa MW Gdynia PM-58
034/123 107 Kompania Łączności Dowództwa Lotnictwa MW Gdynia - Babie Doły PM-58
034/124 51 Samodzielny Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Świnoujście PM-58
034/125 Batalion Obrony Przeciwchemicznej Świnoujście PM-58
034/126 Kompania Obrony Przeciwchemicznej Ustka PM-58
034/126 Kompania Obrony Przeciwchemicznej Kołobrzeg PM-58
034/127 Pluton Obrony Przeciwchemicznej Hel PM-58
034/128 Szefostwo Służb Technicznych i Uzbrojenia MW Gdynia PM-58

034/129 Zakłady Doświadczalne Broni Podwodnej Gdynia - Redłowo PM-58
Ośrodek Badawczy MW Gdynia - Oksywie PM-58

034/130 Oddział Ratowniczy MW Gdynia - Oksywie PM-58
034/131 Zakłady Sprzętu Obserwacji i Łączności Gdynia - Oksywie PM-58
034/132 Oddział Zabezpieczenia Hydrograficznego Gdynia PM-58
034/133 Kompania Rezerwy Oficerów MW Gdynia PM-58
034/134 35 Polowy Skład Mundurowo-Taborowy Gdynia PM-58
034/135 Polowe Warsztaty Służby Mundurowej Gdynia PM-58
034/136 27 Polowa Piekarnia Gdynia PM-58
034/136 43 Polowa Piekarnia Kołobrzeg PM-58
034/136 103 Polowa Piekarnia Świnoujście PM-58
034/136 108 Polowa Piekarnia Gdynia PM-58
034/137 30 Polowy Skład MPS Gdynia PM-58
034/138 Dowództwo Bazy Marynarki Wojennej Kat. II Świnoujście PM-58
034/139 Dowództwo Bazy Marynarki Wojennej Kat. III Kołobrzeg PM-58
034/139 Dowództwo Bazy Marynarki Wojennej Kat. III Ustka PM-58
034/140 Komenda Portu Wojennego Gdynia Gdynia - Oksywie PM-58
034/141 Komenda Portu Wojennego Hel Hel PM-58
034/142 7 Rejon Obserwacji i Łączności Bazy Głównej MW / Pogórze PM-58
034/143 Rejon Obserwacji i Łączności Bazy II Kat. MW / Świnoujście PM-58
034/144 Rejon Obserwacji i Łączności Bazy III Kat. MW Kołobrzeg PM-58
034/144 Rejon Obserwacji i Łączności Bazy III Kat. MW Ustka PM-58
034/145 Oddział Ratowniczy Bazy II Kat. MW Świnoujście PM-58
034/146 Okręt Hydrograficzny Bałtyk Gdynia - Oksywie PM-58
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034/147 Okręt Hydrograficzny Kompas Gdynia - Oksywie PM-58
034/148 3 Pułk Piechoty Morskiej Dziwnów PM-58
034/149 Dowództwo MW Gdynia PM-58
034/150 Sztab Główny MW Gdynia PM-58
034/151 Kwatermistrzostwo MW Gdynia PM-58
02/xxx
02/15 Poczta Polowa Kat. III Dowództwa MW Gdynia PM-1
02/15 Poczta Polowa Kat. III Bazy MW Świnoujście Świnoujście PM-1
02/15 Poczta Polowa Kat. III Bazy Głównej MW Gdynia - Oksywie PM-1
02/25 Poczta Polowa Kat. IV Bazy MW Kołobrzeg Kołobrzeg PM-1
02/44 204 Wojskowa Stacja Pocztowa Świnoujście PM-53, ZPM-53
02/64 51 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Świnoujście PM-53
02/129 37 Rzeźnia Polowa MW Gdynia PM-58
03/xxx
03/7 Poczta Polowa Kat. V Tyłów MW Gdynia PM-1
03/7 Poczta Polowa Kat. V Bazy MW Ustka Ustka PM-1
03/7 Poczta Polowa Kat. V Półwyspu Hel Hel PM-1
03/13 60 Samodzielny Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej Gdynia - Grabówek PM-1, PM-53, 

ZPM-53, PM-58
03/21 51 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Świnoujście PM-53, ZPM-53
04/xxx
04/18 9 Samodzielna Bateria Artylerii Nadbrzeżnej Ustka PM-1
04/18 11 Samodzielna Bateria Artylerii Nadbrzeżnej Gdynia-Redłowo PM-1
04/18 13 Samodzielna Bateria Artylerii Nadbrzeżnej Hel cypel PM-1
04/18 17 Samodzielna Bateria Artylerii Nadbrzeżnej Janogród 

k/Międzyzrojów
PM-1

04/18 19 Samodzielna Bateria Artylerii Nadbrzeżnej Kołobrzeg PM-1
04/18 25 Samodzielna Bateria Artylerii Nadbrzeżnej Gdańsk-Sianki PM-1
06/xxx

06/71 107 Kompania Łączności Gdynia - Babi Dół PM-1, PM-53,
ZPM-53

06/109 50 Batalion Obsługi Lotniska Słupsk PM-1
Gdynia - Babi Dół PM-53

06/109 26 Batalion Obsługi Lotniska Gdynia - Babi Dół PM-1, PM-53,
ZPM-53

06/110 50 Batalion Obsługi Lotniska
Gdynia - Babi Dół PM-53, ZPM-53
Gdańsk - Wrzeszcz ZPM-53
Łebunia (Cewice) ZPM-53

06/110 26 Batalion Obsługi Lotniska Gdynia - Babi Dół PM-53
06/150 26 Batalion Lotniczo-Techniczny typu „O" Gdynia - Babi Dół ZPM-53, PM-58
014/xxx

014/13 Rozdzielnia Poczty Polowej MW Gdynia PM-1
014/25 Wojskowa Baza Pocztowa „M" Gdynia PM-53, ZPM-53, 

PM-58
014/28 162 Wojskowa Stacja Pocztowa Gdynia PM-53, ZPM-53
014/29 235 Wojskowa Stacja Pocztowa Gdynia - Oksywie PM-53, ZPM-53
014/29 250 Wojskowa Stacja Pocztowa Gdynia - Babi Dół PM-53, ZPM-53

014/30 286 Wojskowa Stacja Pocztowa Gdynia - Oksywie PM-53
Hel PM-53, ZPM-53

014/30 263 Wojskowa Stacja Pocztowa Kołobrzeg PM-53, ZPM-53
014/30 270 Wojskowa Stacja Pocztowa Ustka PM-53, ZPM-53
014/30 294 Wojskowa Stacja Pocztowa Hel PM-53
014/63 250 Wojskowa Stacja Pocztowa Gdynia - Babi Dół PM-58
014/63 204 Wojskowa Stacja Pocztowa Świnoujście PM-58
014/63 263 Wojskowa Stacja Pocztowa Kołobrzeg PM-58
014/63 270 Wojskowa Stacja Pocztowa Ustka PM-58
014/63 286 Wojskowa Stacja Pocztowa Hel PM-58
015/xxx

015/18 40 Polowe Laboratorium MPS Gdynia PM-58
015/19 58 Stacja Regeneracji Olejów Gdynia PM-58
016/xxx
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Opracowanie własne na podstawie tabel mobilizowania jednostek MW według „PM-1", „PM-S3", „ZPM-53", „PM-58" i 
„PM-63". Zob.: CAW, sygn. IV.501.1/B.2366, str. 1 i dalsze; CAW, sygn. IV.501.1/B.2482, str. 1 i dalsze; CAW, sygn.
IV.501.1/B.2481, str. 1 i dalsze; CAW, sygn. IV.501.1/B.2417, str. 1 i dalsze; CAW, sygn. 1675/84/4, str. 1 i dalsze.

016/4 71 Kompania Samochodowa MW Gdynia - Oksywie PM-1
016/7 71 Kompania Samochodowa Zaopatrzenia MW Gdynia - Oksywie PM-53, ZPM-53
016/13 71 Kompania Samochodowa DMW Gdynia PM-58
016/14 50 Batalion Roboczo-Transportowy Gdynia PM-58
016/20 69 Batalion Samochodowo-Transportowy Gdynia - Witomino PM-58
017/xxx
017/18 Polowy Skład Żywnościowy Gdynia PM-58
017/21 Zakład Usługowy WPH Gdynia PM-58
017/24 5 Polowa Baza WPH Gdynia PM-58
021/xxx
021/67 285 Ewakuacyjny Szpital (na 200 łóżek) Świnoujście PM-53, ZPM-53
021/84 Polowa Pralnia i Łaźnia Świnoujście PM-58
021/84 Polowa Pralnia i Łaźnia Kołobrzeg PM-58
021/84 Polowa Pralnia i Łaźnia Gdynia PM-58
021/85 Chirurgiczny Polowy Ruchomy Szpital (na 200 łóżek) ? PM-58
021/109 Wewnętrzny Polowy Szpital Ruchomy (na 200 łóżek) ? PM-58
021/111 285 Szpital dla Lekko Rannych (na 500 łóżek) Świnoujście PM-58
021/111 Szpital dla Lekko Rannych (na 500 łóżek) ? PM-58
021/114 Zakaźny Polowy Ruchomy Szpital (na 100 łóżek) ? PM-58
022/xxx
022/17 Polowy Ośrodek Weterynaryjny Gdynia PM-58
023/xxx
023/2 Kompania Obsługi Tyłów MW Gdynia - Oksywie PM-1
023/3 28 Kompania Obsługi Tyłów MW Gdynia - Oksywie PM-53
023/12 Komenda Ochrony Mienia Wojskowego Kat. III Dziwnów PM-53
023/12 Komenda Ochrony Mienia Wojskowego Kat. III Wejherowo PM-53
023/13 48 Kompania Obsługi Polowej Bazy Floty Gdynia PM-58
023/17 Kompania Ochrony Komendy Garnizonu II Kat Siemirowice PM-58
031/xxx
031/19 Prokuratura MW Gdynia PM-53, ZPM-53, 

PM-58
031/23 Wojskowa Prokuratura Bazy MW Świnoujście PM-53, PM-58
031/23 Wojskowa Prokuratura Bazy MW Kołobrzeg PM-58
031/23 Wojskowa Prokuratura Bazy MW Ustka PM-58
031/25 Sąd Marynarki Wojennej Gdynia PM-53, ZPM-53, 

PM-58
031/27 Wojskowy Sąd Garnizonowy Świnoujście Świnoujście ZPM-53, PM-58
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ŚRODKI DESANTOWE MARYNARKI WOJENNEJ 
PIERWSZEJ GENERACJI 1946-1964

Barki (okręty) desantowe pochodzenia wojennego
Pierwszą generację środków desantowych eksploatowanych w powojennej Mary
narce Wojennej (dalej - MW) stanowiły drugowojenne jednostki. W odróżnieniu 
od innych okrętów i kutrów bojowych odzyskiwanych przez Polskę, a należących 
przed wojną do polskiej floty lub otrzymanych od ZSRR, jednostki desantowe 
pochodziły z dwóch innych źródeł zaopatrzenia. Najliczniejszą grupę stanowiły 
różnorodne, zbudowane w stoczniach amerykańskich w latach 1942-1944 barki 
desantowe, służące do transportu techniki wojskowej i żołnierzy, typu LCT(5) - 
(landing craft, tank, mark 5) i LCM(3) - (landing craft, mechanised, mark 31. Wśród 
jednostek proamerykańskich znajdowały się również niewielkie kutry desantowe 
LCPL - (landing craft, personel, large), stanowiące wyposażenie oceanicznych 
transportowców a spełniające rolę środków desantowo-przeprawowych. Zada
niem tego typu kutrów byl przerzut piechoty z zakotwiczonych transportowców 
na brzeg. Drugie źródło pochodzenia jednostek desantowych pierwszej generacji 
to odnalezione i wyremontowane środki produkcji niemieckiej typu MFP (ma- 
rinefahrprahm) a także jedna barka MZ (motozattera) pochodzenia włoskiego, 
powstała na licencji niemieckiej.

W pierwszych powojennych planach rozwoju MW pominięto sformowanie 
odrębnego zespołu środków desantowych. W opracowywanych wówczas kon
cepcjach rozwoju nie uwzględniono również konieczności budowy tego typu 
wyspecjalizowanych jednostek pływających wychodząc z założenia, że są to pro
ste konstrukcje w budowie a ich zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji 
seryjnej zajmuje niewiele czasu2. Poza tym ilość pozyskanych z amerykańskiego 
demobilu różnorodnych środków desantowych zaspakajała potrzeby marynarki 
w tym okresie. Tak więc do 1951 r. marynarka dysponowała desantowymi jed
nostkami pływającymi, które były użytkowane jako pływający tabor pomocniczy 
w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni i Komendzie Portu Wojennego Świ
noujście. Były to Prom Desantowy nr 1 oraz Prom Desantowy nr 23. Jednostki 

1 Szerzej o produkcji jednostek amerykańskich N. Friedman, U.S. Amphibious ships and 
craft. An illustrated design history. U.S. Naval Institute. Annapolis 2002, s. 481- 490.
2 J. Poksiński, Flota wojenna Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1951-1967. Koncepcja 
kontradmirała Włodzimierza Steyera z 3 maja 1947 roku, „Zeszyty Naukowe WAP" nr 3/1988, 
s 159.
2 M. Soroka, Polskie Okręty Wojenne 1945 -1985. Wydawnictwo Morskie. Gdańsk 1986, s. 
73.
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te wcielono do służby w MW, odpowiednio, 18 września 1946 i 3 marca 1947 r. 
z jednoczesnym określeniem ich obsad etatowych na pięciu wojskowych4. Jed
nostki te zostały wydobyte i wyremontowane w Stoczni Głównego Portu Mary
narki Wojennej w Gdyni. Innymi jednostkami desantowymi były zaadoptowane 
i użytkowane w charakterze pomocniczych środków pływających, poniemieckie 
inżynieryjno-szturmowe barki desantowe typu PiLB-415, noszące oznaczenia 
BD-1 oraz BD-406. Również i te dwie barki wyremontowane zostały we własnym 
zakresie przez MW.

Wojna w Korei a szczególnie operacje desantowa w Inchon stała się im
pulsem do podjęcia prac nad sformowaniem sił amfibijnych przy wykorzysta
niu użytkowanych już od 1948 r. kutrów desantowych i innych środków, które 
znalazły się na obszarze powojennej Polski. Jeszcze przed sformowaniem Flotylli 
Środków Desantowych (dalej - FŚD) podjęto szereg przedsięwzięć, których ce
lem było pozyskanie odpowiednich jednostek desantowych. Pewne ilości tego 
typu środków trafiły do kraju, zakupione przez Ministerstwo Żeglugi (dalej-MŻ) 
z amerykańskiego demobilu po korzystnych celach. Jednostki te po przyholowa
niu do kraju z uwagi na nienajlepszy stan techniczny, trafiły do podległych MŻ 
stoczni rzecznych, w których rozpoczęto ich remonty. Barki te miały w założe
niach resortu żeglugi jak najszybciej rozpocząć pracę na akwenach śródlądowych 
oraz w żegludze przybrzeżnej. Wojna koreańska skorygowała te plany a zespół 
oficerów po wizjach lokalnych w stoczniach, w których znajdowały się zakupio-

4 W. Polus, Wykaz jednostek pływających Marynarki Wojennej w latach 1945-1956 (Praca 
niepublikowana w zbiorach Biblioteki Muzeum Marynarki Wojennej), b.m.r.w., s.17.
5 Dane taktyczno-techniczne: wyporność (z paliwem) - 35 ton (t), nośność - 36 t; pojemność 
załadowcza - 150 żołnierzy lub dwa pojazdy ciężarowo-terenowe; wymiary - długość 
maksymalna -19,65 metra (m), linia wodna-18,15 m , szerokość 5,70 m , zanurzenie dziób 
- 0,6 m , rufa - 1,0 m , maksymalne -1,33 m; napęd - 2 x Deutz - moc łączna 220-240 KM; 
prędkość maksymalna - 10,8 węzła (w), ekonomiczna - 9,7 w.; zasięg pływania - 260 mil 
morskich przy prędkości 10 w.; załoga - 7 ludzi. Patrz E. Gróner, Die deutschen Kriegsschiffe 
1815-1945. Band 6. Bernard& Graefe Verlag. Koblencja 1990, s. 211 n.
6 M. Soroka, dz. cyt., s. 73.
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Pokazowy desant z LCU, Gdynia, 1957 rok. [kolekcja autora]
ne barki wytypował 20 z nich jako nadających się do odbudowy z wojskowym 
przeznaczeniem (załącznik nr 5). Oprócz jednostek pochodzenia amerykańskiego 
marynarka weszła w posiadanie niemieckich promów desantowych. Były to czte
ry promy MFP typu D znalezione na pochylniach w stoczni rzecznej w Głogowie 
w 1945 r. w końcowej fazie budowy. Poza tymi jednostkami w porcie znajdował 
się jeszcze jeden sprawny prom typu DM oraz drugi, najprawdopodobniej zato
piony przez Niemców w trakcie walk z Rosjanami o Głogów7.

W kwietniu 1951 r. odbyła się narada przedstawicieli MW i dyrekcji Stoczni 
Rzecznych podczas, której ustalono wstępnie rozłożenie wysiłku remontowego 
środków desantowych dla MW pomiędzy zakładami w następującym sposób:
• Stocznia Gdańska miał dokonać remontu czterech jednostek typu LCT;
• Stocznia w Płocku - dwóch barek typu LCT;
• Stocznia w Toruniu - dwóch jednostek LCM;
• Stocznia Głogowska - dwóch poniemieckich jednostek znajdujących się na jej 
pochylniach. Remonty silników dla wszystkich jednostek miała przeprowadzić 
Stocznia we Wrocławiu.

W maju 1951 r. minister Żeglugi RP swoim zarządzeniem wyznaczył terminy 
zakończenia prac remontowych dla 10 jednostek desantowych, które miały wejść 
do służby do końca roku. Przewidywano następujące zakończenie prac:
• LCT-2005 - 15.06.1951 r.;
• LCT-2302 - 31.07.1951 r.;
• LCT-2441 - 15.08.1951 r.;
• LCT-2230 - 18.10.1951 r.;
• LCT-2437 -15.11.1951 r.;
• LCT-2078 - 10.12.1951 r.;
« LCM-l 131 -10.09.1951 r.;
7 P. Federowicz, Niemieckie okręty desantowe w Głogowie, „Okręty Wojenne" nr 5(73)/ 
2005, s. 57.
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• LCM-548 - 25.09.1951 r.;
• BD 6 - 15.12.1951 r.;
• BD 7-30.12.1951 r.

Był to pierwszy etap prac remontowych przewidziany do realizacji do koń
ca 1951 r. Osobą odpowiedzialną za koordynację i realizację prac na rzecz MW 
z ramienia Państwowego Przedsiębiorstwa Wyodrębnionego Stocznie Rzeczne 
z upoważnienia ministra Żeglugi został inż. Bernard Krynicz8.

W drugim etapie, do końca 1952 r. Ministerstwo Żeglugi zaplanowało zakoń
czenie i przekazanie MW trzeciej barki typu LCM, którą remontowała stocznia 
w Płocku oraz dwóch barek LCT (2424 i 2465) odbudowywanych w Gdańsku. 
Dwie kolejne jednostki LCT 2289 i 2432 remontował zakład toruński w koopera
cji ze Stocznią w Płocku. Kolejnych pięć poniemieckich jednostek poniemieckich 
o roboczych nazwach K-l, K-2, K-3, S-4, Z-5 miała dostarczyć stocznia głogow
ska9. Razem było to 10 jednostek.

Pierwsze remontowane w Głogowie niemieckie promy MFP otrzymały na 
czas prac robocze kryptonimy „Pirat", „Rapid" i „Zryw". Prace w Głogowie szły 
dość opornie. Zagrożenie terminów spowodowało osobistą interwencję ministra 
inż. Mieczysława Popiela, który w wydanym w październiku zarządzeniu zo
bowiązywał konkretne osoby funkcyjne do wykonania Uchwały Rządu nr 16, 
dotyczącej remontu i produkcji specjalnej dla MW10. Jednocześnie w związku 
z brakiem możliwości pozyskania silników niemieckich i czeskich do barek, 
stocznia głogowska wystąpiła z propozycją zainstalowania radzieckich silników 
3D6. Radziecki producent nie był jednak zainteresowany ich dostawą z uwagi na 
pełny portfel zamówień i ograniczone możliwości produkcyjne. W tej sprawie 
interweniowano na szczeblu rządowym, uzyskując wsparcie i „wymuszając" na 
Rosjanach ich dostawy. Remontowanym w Stoczni Głównej Rejonu Toruń jed
nostkom amerykańskim również nadawane były robocze nazwy własne, którymi 
były kobiece imiona. Np. dwie pierwsze jednostki typu LCM otrzymały imiona 
Nella (późniejsza BDM-100) oraz Janina (późniejsza BDM-101) natomiast LCT (5) 
2437 nosiła imię „Maria" a LCT(5) 2078 „Krysia".

Pierwszymi typowo desantowymi jednostkami eksploatowanymi w MW 
były wspomniane już niemieckie barki MFP odmiany D oraz DM. Po wyremonto
waniu jednostek, wszystkie zostały wpisane na stan floty i zakwalifikowane jako 
barki desantowe z oznaczeniem - BDD i z przypisanym im numerami 1, 2, 3, 5, 
6, 7. Różnica konstrukcyjna między odmianami D i DM polegała na wyposażeniu 
wariantu DM w tory minowe oraz szerszym o dwa metry pokładzie oraz osiada
niu dodatkowych urządzeń załadowczych. Początkowo załogę każdej barki du
żej stanowiło 18 wojskowych w tym czterech żołnierzy zawodowych, natomiast 
8 Archiwum Wojskowe w Gdyni (dalej - AWG) akta Dowództwa, sygn. 373/53/57 k. 6. 
Sprawy barek desantowych.
9 AWG, akta dowództwa, sygn. 373/53/57 k. 227, Plan produkcji i dostaw na 1952 r.
10 Tamże, Zarządzenie nr DW/0842/51.
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w latach 60. ilość stanowisk ograniczono do 13, zmniejszając jednocześnie obsadę 
kadry zawodowej do trzech żołnierzy, w tym jednego oficera.

Jednostki MFP D i DM w składzie FŚD
Tabela 1.

Typ 
jednostki

Nr 
niemiecki

Stocznia
Rozpoczę

cie budowy
W służbie 

Kriegsmarine
Pierwszy nu
mer w MW

MFPD F-1081

Beucheldt, 
Glogau

10.06.1943

Jednostki nie 
ukończone

BDD-1
MFPD F-1082 10.06.1943 BDD-2
MFPD F-1083 10.06.1943 BDD-3
MFPD F-1084 10.06.1943 BDD-7

MFP DM b.d b.d. b.d. b.d. BDD-5

MFPDM F-1066
Beucheldt, 

Glogau,
05.04.1943 03.02.1945 BDD-6

Źródło: Opracowanie własne (przyporządkowanie numerów niemieckich do polskich przypusz
czalne); E. Gróner, Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Band 7. Bernard& Graefe Yerlag, Koblen
cja 1990, s. 43 n, P. Federowicz, Niemieckie okręty desantowe w Głogowie, „Okręty Wojenne" nr 5(73)/ 
2005, s. 59.

Poza dużymi barkami desantowymi produkcji niemieckiej w MW znalazła 
się również jedna jednostka włoska typu MZ. Nie wiadomo w jakich okoliczno
ściach barka ta znalazła się na Bałtyku. Otrzymała ona oznaczenie BDD-4. W trak
cie eksploatacji, oznaczenie jednostek dużych zmieniono z BDD na ODD (okręt 
desantowy duży) z zachowaniem dotychczasowej numeracji, natomiast w 1960 r., 
pozostałym w służbie pięciu jednostkom nadano burtowe numery taktyczne od 
„861" do „865". Z podanymi oznaczeniami taktycznymi okręty te zostały osta
tecznie wycofane z linii, a do końca 1963 roku skreślone ze stanu MW. (załącznik 
nr 1). Łącznie możliwości przewozowe zespołu złożonego z dużych barek de
santowych wynosiły 21 czołgów średnich i 720 żołnierzy desantu, co stanowiło 
równowartość batalionu czołgów lub wzmocnionego batalionu piechoty lat 50. 
Wszystkie ówczesne polskie jednostki miały ograniczoną zdolność pływania, do 
stanu morza 4, zmniejszoną w latach 60. do 2”.

Dla jednostek desantowych przewidywano uzbrojenie w artylerię lufową 
średniego i małego kalibru oraz wielkokalibrowe karabiny maszynowe (WKM) 
na podstawach morskich. Przygotowując warianty uzbrojenia dla promów MFP, 
zastępca szefa Tyłów Marynarki Wojennej kmdr por. inż. M. Szatkowski skiero
wał pismo do Kierownika Katedry Projektowania Okrętów Politechniki Gdańskiej 
(KPOPG) w sprawie zaprojektowania rozmieszczenia uzbrojenia z zawartymi da-
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niętą żaluzjową pokrywę ładowni. Bliżej, widoczny dziób okrętu nr 863. 
[fot. L Zielaskowski, kol. autora]

Podejście do brzegu i przygotowanie do załadunku desantu ODD rjr?
863. [fot. L Zielaskowski, kol. autora] v .1*

nymi taktyczno-technicznymi przewidywanych do uzbrojenia dział i WKM11. Na 
uzbrojenie BDD miały składać się :
• 1 x 85 mm uniwersalna armata morska umieszczona na śródokręciu. Kąty 
podniesienia +85° - 5°; waga ogólna działa z podstawą - 5300 kg; ilość amunicji 
450 szt. rozmieszczonych w komorach amunicyjnych z wariantami zastępczymi 
300 lub tylko 150 szt. amunicji;
• 1 x 37 mm armata plot, na podstawie morskiej na rufie barki za nadbudówką. 
Kąty podniesienia +85° -10°; waga działa z podstawą -1350 kg. Ilość amunicji 600 
szt. lub 400 ew. 200;
• 2 x 12,7 mm DSzK. Sugerowane rozmieszczenie na dziobie. Kąty podniesienia 
+85°- 34°; waga z podstawami słupkowymi 195 kg. Ilość amunicja na oba WKM-y 
8000 szt. amunicji lub 6000 ewentualnie 4000 .1112
11 AWG, akta dowództwa, sygn. 373/53/57 k. 1. Sprawy barek desantowych. (Pismo z-cy 
szefa tyłów Mar. Woj. z dn. 2. 07. 1951 r. do Kierownika KPO Politechniki Gdańskiej- 
dopisek WM)
12 Tamże.
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Powyższe założenia w kwestii uzbrojenia poniemieckich jednostek typu MFP 
powtórzone zostały przez d-cę MW w Założeniach operacyjno-technicznych od
budowy barki desantowej typu B.D. (załącznik nr 4). Podobne założenia, również 
skierowane do KPOPG opracowane zostały w październiku 1951 r. dla barek od
miany minowej. Według nich barki miały pobierać jednorazowo zapas 34 min wz. 
08/39, ważących z urządzeniem kotwicznym po 600 kg, rozmieszczonych po obu 
burtach jednostek (po 17 szt. na burcie)13. W opracowaniu tych założeń zwrócono 
uwagę na pomocnicze urządzenia załadowcze (windy i żurawiki) konieczne dla 
sprawnego przemieszczania min z ładowni na zewnętrzne tory minowe oraz od
rębny magazyn na detonatory14.

Dla jednostek amerykańskiej proweniencji typu LCT (BDS) przewidywano 
jedynie przeciwlotniczą artylerię małokalibrową złożoną z dział 37 i 25 mm, na
tomiast jednostki LCM (BDM) miały otrzymać po jednym 12,7 mm WKM typu 
DSzK na każdej z barek. Rozważano opcjonalnie uzbrojenie barek w amerykań
skie WKM kal. 12,7 mm Colt. Kutry LCPL nie miały posiadać uzbrojenia pokła
dowego.

Tabela 2.
Planowane, etatowe należności uzbrojenia artyleryjskiego dla barek desantowych

Jednostka 
Uzbrojenie BDD BDS BDS BDM ŁĄCZNIE 

FŚD
Nr jedńostki 
ołvwaiacei 1,2 1, 4, 5, 6 2,3, 7 1,2 11

Uzbroienie dla noszczeffólnvch iec n ostek
85 mm uniwer

salna armata 
mprska 90-K

1 - - 2

37 mm plot, 
armata morska

70-K
1 1 1 - 9

25 mm plot, 
armata morska 

typu 2M-3
- - 1 - 3

12, / mm wkm 
plot. DSzK 2 1 - 1 10

Łącznie srodkow 
na pojedynczej 
jednostce/na 

wszystkich

4/8 2/8 2/6 1/2

Razem 
w FŚD 

14 - dział 
10 - wkm

Źródło: opracowanie własne na podstawie Archiwum Wojskowe w Gdyni (dalej AWG), akta Flotylli Okrętów Desantowych, 

sygn. 3947/90/1, k.13, Tabela należności do etatu 35/165.

Najliczniej eksploatowanymi w FŚD środkami desantowymi były średnie 
barki desantowe (BDS) amerykańskiego typu LCT (5). Jednostki te zostały zbudo- 
13 Tamże k. 6. (Pismo z-cy szefa tyłów Mar. Woj. z dn. 30.10.1951 r. do kierownika Katedry 
Budowy i Projektowania Okrętów Politechniki Gdańskiej w sprawie danych przebudowy 
barki desantowej na BDN na minowiec-dopisek WM).
14 Tamże.
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wane w latach 1942-1943 i pochodziły jak wspomniano z amerykańskiego demo
bilu. Ogółem Polska pozyskała 27 tego typu jednostek oraz dwie zbliżone kon
strukcyjnie LCT (6)15, jednak z tej liczby zakwalifikowanych jako przydatne dla 
MW zostało 17 barek. Ostatecznie MW przejęła jedynie 11 jednostek, co stanowiło 
blisko 40% znajdujących się w polskich zasobach barek16. Wcielanie barek do służ
by rozpoczęto w kwietniu 1951 r., a zakończono w 1954 r.17, kiedy na podstawie 
rozkazu dowódcy MW nr 036/Org. z 17 lipca 1954 r. dowództwu FSD podpo
rządkowano cztery ostatnie jednostki pozyskane od Ministerstwa Żeglugi i do
stosowane do potrzeb wojskowych. Ładowność każdej jednostki wynosiła cztery 
czołgi średnie i 100 żołnierzy desantu. Łącznie dawało to wszystkim BDS możli
wość jednorazowego podjęcia desantu w sile 40 czołgów i 1000 żołnierzy. Mogły 
one jak i w przypadku BDD realizować zadania morskie przy stanie morza 4. 
Pierwsze barki średnie nosiły oznaczenia BDTnumery od „1" do „7". W wyniku 
wcielania do służby kolejnych jednostek i porządkowania spraw organizacyjnych 
wszystkim barkom średnim nadano numery taktyczne począwszy od „50" do 
„60" poprzedzone oznaczeniem typu BDS. W1956 r. zmieniono oznaczenia nazw 
z BDS na ODS, nie zmieniając ich numeracji. Jednostki te rozpoczęto wycofywać 
ze służby w 1957 r. a ostatnią skreślono ze stanu MW w 1961 r. Początkowo zgod
nie z etatem 35/165 załogi barek średnich liczyły po 14 wojskowych na każdej 
z pierwszych barek grupy i po 13 na każdej drugiej barce grupy.

Oprócz jednostek pływających zakwalifikowanych do dużych i średnich 
w MW eksploatowano również trzy jednostki małe. Były to amerykańskie barki 
typu LCM (3). Jednostki te trafiły do Polski w liczbie 29, jednak tylko trzy zosta
ły uznane za przydatne dla floty18. Początkowo w składzie FSD eksploatowano 
BDM oznaczone numerami 1 i 2, następnie na podstawie rozkazu dowódcy MW 
nr 0438/Org. z 21 grudnia 1951 r. nadano im numery „100" i „101". Ostatecznie 
wszystkim jednostkom tego typu będącym w FSD na podstawnie rozkazu 043/ 
Org. z dnia 7 czerwca 1952 r. nadano oznaczenia i numery BDM-100, BDM-101, 
i ostatniej wcielonej do służby we flotylli BDM-102. Jednostki miały zdolności 
morskie jak większe od nich barki i mogły zabierać na pokład pojazd o masie 
ok. 11 ton lub 120 żołnierzy desantu. Podobnie jak z większymi od nich barkami 
zmieniono ich oznaczenia na: ODM-100, ODM-101 i ODM-102, a w 1960 r. nada
no im numery taktyczne od „881" do „883". Jednostki te były najdłużej eksploato
wanymi okrętami desantowymi we flotylli, wykazywanymi w 1964 r. w grupie 
sprzętu konserwacyjnego19.
15 AWG, akta dowództwa, sygn. 373/53/57 k. 22-23, Wykaz barek desantowych otrzyma
nych z demobilu w latach 1946/47 i poniemieckich wg stanu na dzień 15.02.1951 r.
16 M. Soroka, dz. cyt., s. 74 p.

17 W. Polus, dz. cyt., s.10, 12.
18 AWG, akta dowództwa, sygn. 373/53/57 k. 22-23, Wykaz....
19 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej-CAW), akta Zarządu Organizacyjnego Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego (dalej ZOrg. SG), sygn.1678/84/777, Etat 35/314 Flotylli
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Desant piechoty 
z pokładu Barki 
Desantowej Małej 
(LCM III) [fot. L. 
Zielaskowski, kol. 
autora]

Warunki służby na jednostkach desantowych pierwszej generacji eksplo
atowanych w MW w opisywanym okresie były bardzo skromne. Pomieszczenia 
mieszkalne załóg oraz socjalne w niewielkim stopniu zapewniały załodze odpo
czynek po służbach, wachtach czy szkoleniu programowym. Załogom dokuczała 
przede wszystkim ciasnota pomieszczeń i ich słabe oświetlenie. Niestety wiek jed
nostek a przede wszystkim ich pierwotne przeznaczenie konstrukcyjne do krót
kotrwałych rejsów wykluczały jakiekolwiek zmiany w ich wewnętrznym kształ
cie czy przebudowę. Jeszcze gorzej przedstawiały się warunki socjalno-bytowe 
dla zaokrętowanego desantu. Niestety konstruktorzy nie zaprojektowali dla żoł
nierzy desantu oddzielnego pomieszczenia do wypoczynku, co wynikało wprost 
z założeń wojskowych, uznających barki za środki do co najwyżej krótkotrwałego 
pobytu w morzu a nie do wielodniowej pełnomorskiej żeglugi. Uwaga ta dotyczy 
wszystkich opisywanych w niniejszym opracowaniu środków.

Kutry desantowe
Jesienią 1947 r. do Polski trafiły 33 amerykańskie kutry desantowe typu LCPL20. 
Początkowo marynarka przejęła 14 kutrów, jednak do remontów w pierwszej ko
lejności skierowano 9 jednostek, które były w najlepszym stanie technicznym.

Okrętów Desantowych .
211 R. Rochowicz, Kutry desantowe polskiej Marynarki Wojennej, „Morze, Statki i Okręty" nr 
3(146)/2O14, s. 43.
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Desant piechoty z pokładu kutra desantowego (LCPL) 
[fot. L. Zielaskowski, kol. autora]

W dniu 13.04.1948 r. na podstawie rozkazu dowódcy MW nr 025 do służby weszły 
KM 4, KM 5, KM 6, KM 7, KM 8, które otrzymały przydział do Komendy Portu 
Wojennego Gdynia, KM 11 (od lutego 1949 r. KM 20) przydzielono do Usteckie- 
go Obszaru Nadmorskiego, KPW Kołobrzeg otrzymała KM 16, natomiast KM 21 
i KM 22 zasiliły Szczeciński Obszar Nadmorski21. Po czterech latach eksploatacji 
na podstawie rozkazu dowódcy MW nr 094 z 20.03.1951 r. pięciu kutrom stacjo
nującym w Gdyni i jednemu z Ustki, które miały wejść w skład PSD, zmieniono 
numerację. I tak KM 4 otrzymał nowe oznaczenie KM 19, KM 5 - KM 28, KM 6 
- KM 37, KM 7 - KM 46, KM 8 - KM 55 i KM 20 - KM 6422. W 1952 r. już w struk
turze FŚD na podstawie rozkazu dowódcy MW nr 43/Org. z 7.06.1952 r. ozna
czenie KM zmieniono na KD (kuter desantowy) z utrzymaniem dotychczasowej 
numeracji23. Inne z będących na stanie floty kutrów tego typu nadal użytkowano 
jako jednostki pomocnicze w BMW w Świnoujściu i KPW w Ustce oraz w 50. ba
talionie obsługi lotnisk a także w Oddziale Awaryjno-Ratowniczym, dywizjonie 
Okrętów Podwodnych a także w Oddziale Okrętów Pomocniczych i Przystani.

W 1951 r. w ramach poszukiwań dalszych jednostek desantowych poza MW, 
w stoczniach rzecznych stwierdzono jeszcze 11 kutrów LCPL oraz cztery typu 
LCPV - landing craft, personel, vehicle24. Z tej ilości zakwalifikowano wstępnie 
do przejęcia jeszcze sześć LCPL, co nastąpiło do 1954 r. i jeden LCPV, który nie 
został jednak przyjęty.

21 W. Polus, dz. cyt., s.18 p. Oznaczenie KM - kuter motorowy. Patrz też: R. Rochowicz, 
dz. cyt., s. 43.
22 R. Rochowicz, dz. cyt., s. 44.
21 W. Polus, dz. cyt., s. 19.
24 AWG, akta dowództwa, sygn. 373/53/57 k. 22-23, Wykaz....
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Pododdział desantowy opuszcza pokład Małego Okrętu Desantowe
go (LCM III) z numerem 883. [fot. L. Zielaskowski, kol. autora]

Z tej sporej, liczącej ponad 40 jednostek ilości, które znalazły się w zasobach 
polskich, użytkowanych było zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem je
dynie sześć tj. niespełna 14% wszystkich jednostek. Ich łączne możliwości prze
wozowe wynosiły 22,4 tony ładunku lub 216 żołnierzy desantu. Załogi kutrów 
liczyły etatowo po 7 ludzi w tym jeden podoficer zawodowy25. Mogły one ope
rować wyłącznie na wodach przybrzeżnych w warunkach o stanie morza do 3. 
W 1960 r. kutrom nadano oznaczenia taktyczne od „851" do „856".

Stan techniczny okrętów i jednostek oraz ukompletowanie w sprzęt
Przyjęte do FŚD jednostki pływające mimo, iż wojennego pochodzenia, nie były 
najstarszymi jednostkami pływającymi w odbudowywanej flocie. Choć ich stan 
techniczny był dość dobry w chwili przyjmowania ich do flotylli to wraz z upły
wem lat mimo dokładanych przez załogi starań szybko traciły na wartości i spraw
ności. Dość intensywna eksploatacja, która poza bieżącą działalnością szkolenio
wą obejmowała również zabezpieczenie szkolenia nawigacyjnego i praktyk mor
skich podchorążych OSMW spowodowała spadek wartości jednostek oraz dość 
szybkie wyczerpywanie między remontowych resursów technicznych.

Okres 1957-1963 charakteryzował się stopniowym obniżaniem wartości tech
nicznej eksploatowanych środków. Skreślanie poszczególnych jednostek ze stanu 
floty spowodowane było m. in. ograniczonymi możliwościami pozyskiwania do 
nich części zamiennych, lecz przede wszystkim wyczerpującymi się resursami 
25 AWG, akta Flotylli Okrętów Desantowych (dalej-FOD), sygn. 3947/90/1 k.6 , Etat 
35/165.
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technicznymi mechanizmów. Stan techniczny jednostek czynił je niebezpiecz
nymi w eksploatacji zarówno dla załóg jak i okrętowanego desantu. Takiemu 
stanowi rzeczy nie można było zaradzić nawet najczęściej przeprowadzanymi 
remontami26.

Na rok 1956/1957 zaplanowano dokowanie aż ośmiu okrętów, remont średni 
przewidziano dla czterech jednostek, remonty bieżące dla siedmiu27. Plany re
montów układano tak, aby nie zakłócały one bieżącej działalności szkoleniowej. 
W roku tym rozpoczęto wycofywanie ze służby jednostek o najwyższym wskaź
niku usterkowości i zużycia28. Przeprowadzenie prac remontowych nie zapewni
ło jednak pełnej sprawności technicznej wszystkich jednostek flotylli. Przeciętnie 
rok później w kampanii było pięć ODD, pięć ODS i jeden ODM. W rezerwie były 
dwa ODS, dwa ODM i wszystkie KD29. Ze służby wycofane zostały trzy ODS30.

W 1959 r. poza planowymi remontami jednostek zaplanowano dodatkowe 
remonty zapobiegawcze dla pięciu ODD, czterech ODS, trzech ODM i wszystkich 
kutrów. Prace miały być przeprowadzone w lipcu 31. W styczniu tego roku ze 
względu na niepełną obsadę oraz przede wszystkim zły stan techniczny dowódca 
POD wnioskował o wycofanie z linii dwóch ODM i jednego kutra32.

Stan techniczny w 1960 r. dużych okrętów, pozostających wówczas w eks
ploatacji uznano za dobry, dwa małe okręty były w pełni sprawne technicznie, 
natomiast remontów wymagały wszystkie kutry i „ODM - 100" 33.

Rok później stan techniczny jednostek był katastrofalny: Dywizjon ODD - 
stan techniczny kadłubów jest niedostateczny. Stwierdzono przecieki w poszyciu 
części podwodnej kadłuba oraz nieszczelne grodzie wodoszczelne. Niektóre sil
niki główne wymagają już remontu kapitalnego, a niektóre będą musiały przejść 
remont po 200-300 godzinach pracy. Silniki agregatów wykorzystały już swoje

26 Rozróżniano remonty: kapitalne, średnie, bieżące, gwarancyjne, zapobiegawcze i awa
ryjne. Na przeprowadzenie każdej z wymienionych prac konserwacyjno - remontowych 
przewidziany był termin wynoszący od 10 do 90 dni. Remonty awaryjne były następ
stwem zdarzeń - uszkodzeń jednostek. Jeżeli były to uszkodzenia drobne usuwano je 
we własnym zakresie lub siłami bazy technicznej BMW. W wypadku poważnych awarii, 
jednostkę kierowano do stoczni.
27 AWG , akta FOD, sygn. 2036/60/21 k.4, Plan remontu jednostek FOD na 1957 rok.
28 Z dniem 28. 12. 1957 r. ze służby wycofane zostały ODD - 1 i ODD - 2. Zob. J. Ciślak, 
Polska Marynarka Wojenna 1995. Okręty, samoloty i śmigłowce, uzbrojenie, organizacja. 
Wydawnictwo Bellona i Wydawnictwo Lampart. Warszawa 1995, s. 276
29 AWG, akta FOD, sygn. 2328/61/27 k.63, Wykaz jednostek pływających FOD na dzień 
02. 04. 1958 r.
30 Tamże.
31 AWG, akta FOD, sygn. 2325/61/7 k.ll, Plan terminów przeprowadzenia remontów 
zapobiegawczych na FOD z 06. 02. 1959 r.
32 Tamże, Wniosek o wystawienie z kampanii z dniem 01.02.1959 ODM-100, ODM- 101 i 
KD37.
33 AWG, akta FOD, sygn. 3040/65/33 k. 53-56, Sprawozdanie z wyszkolenia bojowego i 
politycznego za 1960 rok.
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motogodziny i kwalifikują się do remontu kapitalnego...34. W wyniku przepro
wadzonych prac jednostkom przywrócono częściową sprawność techniczną i we 
wrześniu tego roku ich stan uznano za ledwie zadawalający, umożliwiający ich 
eksploatację, jednak ze znacznymi ograniczeniami35.

W 1962 r. wprowadzono dalsze ograniczenia w eksploatowaniu jednostek. 
Mogły one pływać jedynie w dzień, na wodach przybrzeżnych i do stanu mo
rza 236. Wyraźnie zarysował się w tym roku kryzys sprzętowy FOD. Następna 
kontrola stanu technicznego jednostek flotylli przeprowadzona przez Komisję 
Szefostwa Służb Technicznych i Uzbrojenia DMW w styczniu 1963 r. nakazała 
wstrzymanie eksploatacji wszystkich ODM.

W dniu 29 stycznia 1963 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Technicznego 
Marynarki Wojennej, podczas którego rozpatrzono stan techniczny oraz sposób 
eksploatacji jednostek desantowych w roku 1963 r.37 Posiedzeniu przewodniczył 
kmdr inż. Parol. Poza nim udział w posiedzeniu wzięli między innymi kmdr 
kmdr Henryk Pietraszkiewicz, Bronisław Szul, Zygmunt Rudomino, kmdr ppor. 
mgr inż. Narcyz Klatka i Marek Smółka oraz ośmiu innych oficerów określonych 
specjalności morskich. Według przedłożonego sprawozdania przewidywano re
monty użytkowanych jeszcze wówczas małych i dużych OD wojennej produkcji 
typu LCM i MPF. Przewidywano postawienie jednostek do remontów w m-cu 
maju 1963 r. z założeniem wejścia ich do kampanii w m-cu sierpniu. Kłóciło 
się z planami szkolenia, co podkreślił kmdr Z. Rudomino. Okręty miały wziąć 
udział w desantowych ćwiczeniach doświadczalnych w miesiącach czerwiec-sier
pień z 3. pułkiem piechoty morskiej38. Uznał on, że można zrezygnować z jed
nego małego i jednego dużego OD, by kosztem wymontowanych z nich urzą
dzeń usprawnić pozostałe jednostki i w pełni zrealizować plany szkoleniowe. Na 
tym samym posiedzeniu ostatecznie zdecydowano o losie KD typu LCPL, które 
z uwagi na zły stan techniczny były na slipach i nie można było ich opuszczać 
na wodę (zbutwiałe pokrycie dna oraz rozwarstwcie sklejek na burtach)39. Poza 
tym rozpatrywano ewentualne wykorzystanie OD w innych celach. Padły m.in.

34 AWG, akta Bazy Marynarki Wojennej II Kategorii w Świnoujściu (dalej-BMW), sygn. 
3035/65/16 k.230- 245, s. 16, Protokół z kontroli szkolenia bojowego i politycznego 
w Bazie Marynarki Wojennej Świnoujście. Stan techniczny jednostek FOD.
35 AWG, akta FOD, sygn. 2325/61/7 k.110-112, Sprawozdanie FOD za rok 1961 na dzień 
22. 09.1961 r. Stan techniczny jednostek.
311 AWG, akta BMW, sygn. 3191/66/77 k. 625, Zadania dla FOD na 1963 rok.
37 AWG, akta dowództwa, sygn. 3166/66/290 k.l, Sprawy remontów środków 
desantowych.
38 W czasie gdy odbywało się posiedzenie, trwały już prace nad przeformowaniem 3.ppm 
podległego dotychczas Dowództwu Jednostek Nadbrzeżnych Marynarki Wojennej w 93. 
pułk desantowy w składzie 23. Dywizji Desantowej (późniejsza 7. „Łużycka" DD) podpo
rządkowanej dowództwu Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
39 AWG, akta dowództwa, sygn. 3166/66/290 k. 2, Sprawy remontów środków 
desantowych.
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propozycje wykorzystywani jednej z jednostek przez służbę łączności MW do 
poszukiwania kabli na płyciznach. Kmdr Klatka proponował wykorzystanie ich 
do stawiania sieci nylonowych. Kmdr Rudomino proponował natomiast dalszą 
eksploatacje MOD w porcie w Świnoujściu do zadań transportowych. Niestety 
dalsza eksploatacja tych jednostek była wykluczona z uwagi na brak możliwości 
pozyskania silników o odpowiednich parametrach technicznych rozmieszczenia 
ich z uwagi na bardzo niskie kratery40. Konkludując posiedzenia komisja opraco
wała następujące wnioski:
• zobowiązać Szefa Służb Technicznych i Uzbrojenia MW, Szefa Obserwacji 
i Łączności i Głównego Kwatermistrza MW do zabezpieczenia OD w agregaty 
i motopompy;
• po zakończeniu kampanii spisać jednostki ze stanu okrętów desantowych 
i zdecydować o ich dalszym wykorzystaniu;
• zaistniałe nie z winy załogi awarie traktować jako normalne zużycie;
• kutry desantowe spisać ze stanu i oddać na złom;
• OD eksploatować w warunkach ograniczonych do stanu morza 2"B, w że
gludze przybrzeżnej przy dobrej widzialności .41

Wszystkie jednostki zostały na tyle usprawnione, że wzięły udział w zapla
nowanych na ten rok przedsięwzięciach szkoleniowych w tym manewrach flot 
Układu Warszawskiego „Proliw". W listopadzie tego roku dowódca Bazy MW 
Świnoujście złożył wniosek o skierowanie jednostek ODM do drugiej rezerwy 
oraz skreślenie ich ze stanu z dniem 31 grudnia 1963 r.42 Dwa miesiące wcześniej, 
we wrześniu ze służby wycofano wszystkie ODD i KD43. Prace remontowo - kon
serwacyjne w różnych latach funkcjonowania flotylli trwały przeciętnie od 10 do 
nawet 90 dni i realizowane były własnymi siłami MW lub w stoczniach cywil
nych. Flotylla nie posiadała własnych środków finansowych na remonty jedno
stek. Wydatki na ten cel (poza remontami realizowanymi we własnym zakresie 
w Bazie MW) były pokrywane z centralnego budżetu marynarki.

Jednym z zadań dla flotylli na rok 1963/64 było opracowanie organizacji bo
jowej dla nowych jednostek oraz przygotowanie dla nich programów szkolenia 
z uwzględnieniem zebranych w dotychczasowej służbie doświadczeń. Zadanie to 
realizował zespół oficerów dowództwa i sztabów BMW oraz FOD. Efektem prac 
było przygotowanie opracowania, na podstawie którego rozpoczęto szkolenie za
łóg nowych wchodzących do służby jednostek proj. 770.

Eksploatowane w Polsce do początku lat 60. środki desantowe należały do 
typowych jednostek z rozwiązaniami technicznymi charakterystycznymi dla bu

40 AWG, akta dowództwa, sygn. 3166/66/290 k. 2, Sprawy remontów środków 
desantowych.
41 Tamże k. 3.
42 AWG, akta BMW, sygn. 3191/66/170 k. 203, Wniosek dowódcy BMW do dowódcy MW 
w sprawie skreślenia z ewidencji jednostek pływających MW.
43 J. Ciślak, dz. cyt., s. 274.
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dowanych w okresie II wojny światowej barek z przeznaczeniem do wysadzania 
ładunku na nieprzygotowany brzeg. Były to jednostki, które dysponowały specja
listycznymi urządzeniami załadowczymi, umożliwiającymi bezpieczne zaokręto
wanie techniki i stanu osobowego zarówno w portach jak i z brzegu technicz
nie nie umocnionego (bezpośrednio z plaż). Jednostki, które użytkowano w FŚD 
(FOD) nie posiadały uzbrojenia, co było poważnym ich mankamentem. Poza 
BDD-1 (ODD-1) jednostki były praktycznie bezbronne wobec jednostek przeciw
nika lub lotnictwa. Nie posiadały również możliwości wsparcia ogniowego de
santu i same wymagały osłony na każdym etapie działań desantowych. Zespół 
ten jednak oddał duże zasługi w szkoleniu personelu pływającego jednostek de
santowych, podchorążych OSMW i piechoty morskiej.

Tabela 3.
Ukompletowanie flotylli w jednostki pływające w wybranych latach

ROK

Etatowy i 
faktyczny stan 

ilościowy 
oraz tonażowy 

flotylli

Łacznv t
Typ okrętu 

nnaż iednnstek danego fvnu
Typ kutra 

Tnnaż iednostek Razem 
liczba 
i tonaż 

jednostek

BDD 
ODD 
MFP 
(Dl

BDD 
ODD
MFP 
(DM)

BDD 
ODD 
MZ

BDS 
ODS 
LCT

ODS 
proj. 
770

BDM
ODM
LCM

Mk.III

KD 
LCP 
(L)

KD 
proj. 
709

1951

Stan etatowy 
wg etatu 35/165

2 
700 -

M^.V

2450 -
2 

104
6
60 -

17
3314

Stan faktyczny 
na dzień 31. 12.

2 
700 - - 2450 -

2
104

6
60 -

17 
3314

1954

Stan etatowy 
wg etatu 35/229

i
1400 -

1 
239

w
3500 -

3 
156

6
60 -

24
5355

Stan faktyczny 
na dzień 31.11

4 
1400 -

1
239

9 
3150 -

2 
104

6
60 -

22
4953

1956

Stan etatowy 
wg etatu 35/229

4
1400 -

1
239

10 
3500 -

3
156

6
60 -

24 
5355

Stan taktyczny 
na dzień 01.01

zf

1400 -
1 

239
10 

3500 -
3

156
6
60

-
24

5355

1957
Stan etatowy 

wp etatu 35/314
4 

1400
2 

700
1 

239
10 

3500 -
3 

156
6
60 -

26 
6055

Stan faktyczny 
na dzień 01.01

4
1400

2 
700

1 
239

10 
3500 -

3 
156

6
60 -

26 
6055

1958
Stan etatowy 

wg etatu 35/314
4

1400
2 

700
1

239 3500 -
3

156
6

6(1 -
26 

6055
Stan faktyczny 
na dzień 01.04 700

2 
700

1
239

7
2450 -

3 
156

6
60 -

21 
4305

1960

Stan etatowy 
wg etatu 35/314

2
700

2
700

1
239

5 
17,50 -

3 
156

6
60

-
12 

3605
Stan faktyczny 
na dzień 31.03. 700

2 
700

1
239

4 
1400 -

3
156

6
60 -

18 
3255

1964

Stan etatowy 
wg etatu 35/314

5 
4170

3 
156

12
336

20 
4662

Stan taktyczny 
na dzień 31.07. - - - 5 

4170
3 

156 - 12
336

20 
4662

Stan flotylli do końca 
października 1964

- - - -
5 

4170
3 

156
12

336
20 

4662
Źródło: opracowanie własne na podstawie AWG, akta BMW, sygn. 2046/60/17 k. 78, Meldunek 
o stanie bojowym Flotylli Okrętów Desantowych na dzień 01.01.1957 r.; 2045/60/17, k.19, Meldu
nek o stanie bojowym Flotylli Środków Desantowych na dzień 01.01.1956 r.; AWG, akta FOD, sygn. 
1373/56/13 k. 321, Meldunek o stanie FŚD na miesiąc listopad 1954 r.; 3947/90/1, k.2 - 6, Rozkaz 
organizacyjny dowódcy Marynarki Wojennej nr 34/Org. z dnia 07. 08.1951 wprowadzający etat nr 
35/165.
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Załącznik 1.

JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE FLOTYLLI ŚRODKÓW 
(OKRĘTÓW) DESANTOWYCH W LATACH 1951 - 1964

TYP 
JEDNOSTEK

OZNACZENIA TAKTYCZNE JEDNOSTEK 
W LATACH: WPROWADZNIE

DO SŁUŻBY
WYCOFANIE
ZE SŁUŻBY

1951 - 1953 1953 - 1956 1956 - 1960 1960- 1964

BARKI (OKRĘTY) DESANTOWE 
DUŻE

BDD - 1 BDD - 1 ODD- 1 - 07. 08. 1951**** 28.12.1957
BDD-2 BDD-2 ODD-2 - 07. 08. 1951 28.12. 1957

- BDD-3 ODD-3 861 18. 07. 1953 30. 05. 1962
- BDD-4 ODD-4 862 18. 07. 1953 30. 05. 1962
- BDD-5* ODD-5 863 18. 07. 1953 24. 09. 1963
- BDD-6** ODD-6 864 18. 07. 1953 24. 09. 1963
- BDD-7 ODD-7 865 18. 07. 1953 24. 09. 1963

BARKI (OKRĘTY) 
DESANTOWE ŚREDNIE

BD - 1 BDS - 50 ODS-50 - 07. 08. 1951 03. 1960
BD-2 BDS-56*** - - 07. 08. 1951 -
BD - 3 BDS-51 ODS-51 - 07. 08. 1951 05. 01. 1959
BD-4 BDS-52 ODS - 52 - 07. 08. 1951 05. 01. 1959
BD-5 BDS-53 ODS - 53 - 07. 08. 1951 02. 1961
BD-6 BDS - 54 ODS-54 - 07. 08. 1951 28.12. 1957
BD-7 BDS - 55 ODS - 55 - 07. 08. 1951 05. 01. 1959

- BDS - 57 ODS-57 - 17. 07. 1954 28.12. 1957
- BDS-58 ODS-58 - 17. 07. 1954 03. 1960
- BDS-59 ODS-59 - 17. 07. 1954 03. 1960
- BDS-60 ODS - 60 - 17.07. 1954 28.12.1957

BARKI (OKRĘTY) 
DESANTOWE MAŁE

BDM - 1 BDM - 100 ODM - 100 881 07. 08. 1951 31. 09. 1964
BDM-2 BDM - 101 ODM - 101 882 07. 08. 1951 31. 09. 1964

- BDM - 102 ODM - 102 883 07. 06. 1952 31. 09. 1964

KUTRY (MOTOROWE) DESANTOWE

KM -4 KD- 19 851 07. 08. 1951 16. 10. 1963
KM-5 KD - 28 852 07. 08. 1951 12. 09. 1963
KM -6 KD - 37 853 07. 08. 1951 12. 09. 1963
KM-7 KD-46 854 07. 08. 1951 12. 09. 1963
KM-8 KD - 55 855 07. 08. 1951 16. 10. 1963
KM - 11 KD-64 856 07. 08. 1951 16. 10. 1963

* 20. 10. 1953 - czasowo oddelegowany do Flotylli Trałowców.
* * 20. 10. 1953 - czasowo oddelegowany do Flotylli Trałowców.
* ** wyłączony w 1953 r. ze składu FŚD i użytkowany jako baza płetwonurków.
* ***Do formowanej FSD Dowódca MW Rozkazem nr 034/Org. nakazał wcielenie jednostek BDD 1 i 2, BD 1, 
2, 3, 4, 5, 6, i 7 a także BDM 1 i 2 oraz kutrów motorowych o nr KM 4,5,6,7,8,11- AWG VI OSMW 3947/90/1 
k.2.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.Ciślak, Okręty desantowe projektów 770/771/773/776, „Morza 
Statki i Okręty” nr 3/98, s.58-69; idem, Polska Marynarka Wojenna 1995. Warszawa 1996. s. 107-124, 276; M. 
Soroka, Polskie Okręty Wojenne 1945-1980, Gdańsk 1986, s. 72-86, Archiwum Wojskowe w Gdyni (dalej 
AWG) akta Dowództwa Bazy MW Świnoujście, sygn., 3035/65/16 k.273, Wykaz okrętów Flotylli Okrętów 
Desantowych (na dzień 11. 08. 1961 -przyp. aut.), AWG akta Flotylli Okrętów Desantowych, sygn., 3947/90/12 
k. 53 - 54, s. 1 - 2; 3947/90/9 k. 28 s. 1 -2.

300



ŚRODKI DESANTOWE MARYNARKI WOJENNEJ PIERWSZEJ GENERACJI...

Wykres ilości jednostek pływających FŚD (FOD) w latach
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Załącznik 3
DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE JEDNOSTEK DESANTOWYCH 

MARYNARKI WOJENNEJ W LATACH 1951-1964

Podstawowe dane taktyczno-techniczne Dużych Barek (Okrętów) Desantowych typu „MFP" DM
Wymiary (metry ) długość x szerokość x zanurzenie max. - 49, 8 x 6,6 x 1,35
Wyporność (tony) normalna/pełna - 239/306 - 350
Prędkość (węzły) marszowa / maksymalna - od 7,2 do 8,2 / od 6 do 6,5
Ilość, typ i moc silników (konie mechaniczne); 3x3D6 - 450KM
Zasięg pływania (mile morskie) - 560
Załoga (wg etatu 35/165) - 1 oficer, 13 podoficerów, 4 marynarzy ZSW
Uzbrojenie - 1x85 mm; 1x37 mm; 2x12, 7 mm *
Możliwość pływania (dzielność morska) - do 4
Warianty załadowcze - wariant 1 : 3 x T- 34 + 120 żołnierzy desantu; wariant 2: 80 t ładunku
* uzbrojono jeden z okręt

Podstawowe dane taktyczno-techniczne Średnich Barek (Okrętów) Desantowych, 
eksploatowanych w latach 1951 - 1960
Wymiary (metry) długość x szerokość x zanurzenie max - 38,5 x 10 x 1,4
Wyporność (tony) normalna/pełna - 143/311 - 350
Prędkość (węzły) maksymalna - 8

Ilość, typ i moc silników (konie mechaniczne), 3 x Gray Marinę - 495
Załoga (wg etatu 35/165) - 1 oficer , 10 podoficerów, 3 marynarzy ZSW
Uzbrojenie * - dla BD 1, 4, 5, 6 - 1 x 37 mm, 1 x 12, 7 mm; dla BD 2, 3, 7. - 1 x 37 mm, lx 25 mm
Możliwość pływania (dzielność morska) - do 4
Warianty załadowcze- wariant 1 : 4 x T - 34 + 100 żołnierzy desantu
* z uzbrojenia jednostek zrezygnowano

Podstawowe dane taktyczno - techniczne Małych Barek (Okrętów) Desantowych 
eksploatowanych w latach 1951 - 1964

Wymiary (metry) długość x szerokość x zanurzenie max - 15, 2 x 4, 3 x 1,4
Wyporność (tony) normalna/pełna - 22/52
Prędkość(węzły) marszowa/maksymalna - 6/9, 2
Ilość, typ i moc silników (konie mechaniczne), 2 x Gray Marinę - 330
Załoga ( wg etatu 35/165) - 1 oficer, 6 podoficerów, 2 marynarzy
Uzbrojenie * - 1 x 12, 7 mm
Możliwość pływania (dzielność morska) - do 4
Warianty załadowcze - wariant 1 :1 x SU - 76, wariant 2 :1 x samochód ciężarowo - terenowy , wariant 3:100 
żołnierzy desantu
* z uzbrojenia jednostek zrezygnowano

Podstawowe dane taktyczno - techniczne Kutrów Desantowych, 
eksploatowanych w latach 1951 - 1963

Wymiary (metry) długość x szerokość x zanurzenie max. -11, 2 x 3, 3 x 1
Wyporność (tony) normalna/pełna - 6, 5/10
Prędkość (węzły) marszowa/maksymalna - 6/8
Ilość, typ i moc silników (konie mechaniczne); 1 x Gray Marinę -165
Zasięg pływania (mile morskie) -145
Załoga (wg etatu 35/165) - 3 podoficerów i 4 marynarzy
Możliwość pływania (dzielność morska) - do 3 B
Warianty załadowcze - wariant 1 : ładunek 3, 71., wariant 2 : 36 żołnierzy desantu
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Załącznik 4

Zatwierdzam
DOWÓDCA MARYNARKI WOJENNEJ R.P.

/podp is n leczy tełny/
W. C Z E R O KO W, kontr-admirał

Gdynia, dnia 11 lipca 1951 r.
TAJ N E

Egz. Nr 2

ZAŁOŻENIA OPERACYJNO-TAKTYCZNE ODBUDOWY 
BARKI DESANTOWEJ ..B.D.” - TYPU NIEMIECKIEGO1

Dane konstrukcyjne:
Długość całkowita Lmax. - 49,8 mtr.
szerokość B max. = 6,58 ■■
szerokość konstrukcyjna B = 6,55 ..
wysokość burty H = 2,75 ••
zanurzenie bez ładunku Tmin. = 0,99 ..
zanurzenie z ładunkiem Tmax. = 1,18 -
wyporność bez ładunku D =254 ton
wyporność z ładunkiem
kadłub metalowy, budowy poniemieckiej.

D max. - 310 «

I. Przeznaczenie okrętu.
Barka desantowa „B.D.” typu niemieckiego przeznaczona jest do wykonywania desantów na Wybrzeże nieprzyjaciela i może służyć do 
przewozu czołgów, zmotoryzowanego transportu, samochodów i ludzi.
II. Uzbrojenie artyleryjskie.
Ustawić następujące uzbrojenie artyleryjskie:
1 szt. - 85 mm uniwersalna armata morska na śródokręciu
1 » - 37 mm armata p.-lot. Na podstawie morskiej na rufie
2 » /ew. 1 szt./ - 12,7 mm C.K.M. /D.Sz.K./ na postawie morskiej słupkowej.
Zapas i przechowywanie amunicji przewidzieć:

naboje kalibru 85 mm - 450 szt. /ew. 300 szt./ przechowywane w komorach 
amunicyjnych. Parki amunicyjne 2 szt. po 20 szt. naboi.

naboje kalibru 37 mm - 600 szt. /ew. 400 szt./ przechowywane w komorach 
amunicyjnych w skrzynkach. Parki amunicyjne 2 szt. 
po 100 szt. naboi.

naboje kalibru 12,7 mm - 8000 szt. /ew. 6000 szt./ przechowywane w komorach 
amunicyjnych w skrzynkach. Parki amunicyjne 
po 10 skrzynek z taśmą amunicyjną.

III. Inne rodzaje uzbrojenia.
a/ aparatura do wytwarzania sztucznej mgły na rufie w przedziale sterowym.
b/ świece dymne szt. 16 o średnicy 0 = ok. 500 mm - dopisane ręcznie
IV, Środki łączności.
a/ radiostacja wraz z aparatura radio.
b/ ustawienie 1 szt. reflektora na mostku, wymaganej średnicy.
c/ maszt z pełnym uzbrojeniem i anteną.
V. Kierowanie ogniem i mechanizmami.
Kierowanie ogniem głosowe ze względu na bliskość dział od posterunku dowodzenia okrętem /sterówki/.
Kierowanie mechanizmami - przy pomocy telegrafów maszynowych i rur głosowych.

VI. Opancerzenie.
Opancerzenie grubości = 25 mm otrzymują: 
a/ pomieszczenie motorowni - burty i pokład, 
b/ komora amunicyjna główna - burty, 
c/ przedział zbiorników paliwa - gródź czołowa, 
d/ posterunek dowodzenia okrętem /sterówka/ - ze wszystkich czterech stron /naokoło/. 
V. Napęd okrętu.
3 silniki spalinowe o mocy 120 K.M. każdy, typu „Humboldt-Deutz” z osobnym urządzeniem rewersyjnym. 
VI. Szybkość okrętu.
Szybkość minimalna ok. 6,0 węzłów1 2.
VII. Rejon pływania.
Około 500 mil morskich przy szybkości v = 6 węzłów.

1 AWG, akta Dowództwa MW, Sygn. 373/53/57, k. 7-8.
2 Poprawki naniesione odręcznie zapisane kursywą.
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VIII. Właściwości morskie.
Stan morza przy którym okręt powinien mieć możność wykonania swych zadań bojowych - - nie mniej 4 bałdw.’
IX. Wewnętrzne rozmieszczenie pomieszczeń dla załogi, służbowych i in. z dostosowaniem i wykorzystaniem istniejących pomieszczeń na 
barkach desantowych tego typu.
Załoga w/g etatu składa się z 18 ludzi - 1 oficer i 17 podoficerów i marynarzy.
Pomieszczenia załogi na rufie:
osobna kabina dla D-cy barki,

-dla podoficerów starszych,
osobne pomieszczenie dla podoficerów i dla marynarzy.

Przewidzieć możliwość dodatkowego zaokrętowania 1 oficera /ew. w kabinie D.O./ i 5 podoficerów i marynarzy /ew.w 
hamakach/.

Wszystkie urządzenia okrętowe i systemy okrętowe, jak kotwiczne, cumownicze, klapowe, sterowe, szalupowe, masztowe, 
system ogrzewania wentylacji, osuszania i t.d. winny być wykonane wraz z obliczeniem wg ogólnych zasad i wymagań Mar. Woj. dla 
specjalnych okrętów tego typu.

SZEF WYDZIAŁU REMONTOWEGO

inż. T. W A J S, kmdr. ppor.

Z-CA SZEFA TYŁÓW MAR. WOJ.
Kierown. Tcchn. i Uzbr.

inż. M. SZTANKOWSKI, kmdr. por.

Odbito w 2-ch egz.
Egz. Nr. 1 - Politechnika Gdańska - Katedra Projektowań
Egz. Nr.2 - a/a
Ref. inż. T. Wajs, kmdr. ppor.
Druk: I.K. Nr 378.
Data: 9.07.1951.

3 Zapis oryginalny.

Załącznik 5.
WYKAZ 

barek desantowych otrzymanych z demobilu w latach 1946/1947 r. i poniemieckich 
wg stanu na dzień 15.02.1951 r.

Źródło: AWG, akta dowództwa, sygn. 373/53/57, k. 22-23.
* w tym 7 barek dużych i trzy małe bez oznaczeń typu.

Opis 
(dane)

Typ jednostki
Jednostki 

z demobilu amerykańskiego
Jednostki 

niemieckie
LCT-5 LCT-6 LCM LCPV LCPL BDN*

Ilość 25 2 29 4 11 10

Po
ds

ta
w

ow
e d

an
e 

te
ch

ni
cz

ne

Długość (m) 35,8 35,8 15 - - 49,3
Szerokość (m) 9,75 9,75 4,3 - - 6,6
Zanurzenie 
dziób/rufa(m)

0,86 
1,27

0,86 
1,27

1,22 - - -

Wyporność z 
ładunkiem DNT (t)

286 286 70 9 350

Napęd - ilość, typ, 
moc (KM)

3xGray-Marine 
3x224 (672)

2xGray- 
Marine 
2x224

N-225 1 xGray- 
Marine

3xDeutz

Kadłub Metalowy Drewno obite blachą Metalowy

Przeznaczenie
Do przewozu czołgów, pojazdów 

transportowych
Do przewozu piechoty Do 

przewozu 
czołgów

O
gó

ln
y 

sta
n 

te
ch

ni
cz

ny

Zatopione 1 - - 1 - 1
Przebudowa do 
innych celów

8 1 25 - - -

Nie nadaje się do 
odbudowy

3 - 26 2 5 -

Nadaje się do 
wykorzystania

16 1 3 1 6 10

Uwagi 11 węzłów
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BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANYCH STRZELAŃ 
ARTYLERYJSKICH I RAKIETOWYCH PRZEZ OKRĘTY 
MARYNARKI WOJENNEJ
- WYPADKI NA ORP „JASTRZĄB" I ORP „NYSA"

Wstęp
Poprawa bezpieczeństwa żeglugi dzięki analizie zaistniałych w przeszłości awarii 
i wypadków morskich jest z pewnością ważnym elementem pozwalającym na 
przewidywanie niekorzystnych zdarzeń. Pozwala również na staranne, sprawne 
postępowanie załogantów zgodne z doświadczeniem oraz zdrowym rozsądkiem.

Wypadkiem morskim według ówcześnie obowiązujących przepisów zawar
tych w dokumencie „Przepisy o postępowaniu w sprawach awarii i wypadków okręto
wych" było m.in. zatonięcie okrętu, wejście okrętu na mieliznę z wyłączeniem ćwi
czebnych podejść dobrzegu okrętów desantowych i kutrów desantowych, zderzenie 
z innym okrętem lub statkiem, uderzenie w inny okręt obiekt pływający lub 
stały, uszkodzenie trałów i sieci rybackich, pożary i wybuchy, zanieczyszcze
nia wód portowych olejami powodujące zagrożenie bezpieczeństwa żeglugi 
lub portu, śmierć człowieka lub uszkodzenie ciała członka załogi okrętu mo
gące spowodować kalectwo. Natomiast awarię określano m.in. jako uszko
dzenie urządzeń okrętowych, powodujące czasowo bądź na stałe przejście ich 
w stan niezdatności, uderzenie w inny okręt albo obiekt stały lub pływający 
w czasie manewrowania okrętem w porcie, uszkodzenie kadłuba, śrub napędo
wych i sterów, pożary i wybuchy. Zasadniczą różnicą między awarią a wypad
kiem była wysokość powstałej szkody. Podczas awarii okrętowej nie przekraczała 
kwoty: w czasie postoju okrętu w porcie lOO.OOOzł, w ruchu okrętu 250.000 zł1.

Wypadek na ORP „Jastrząb"
Grupa robocza Głównej Komisji Awaryjnej Marynarki Wojennej przy udziale fla
gowego oficera artylerii 13 Dywizjonu Trałowców oraz kierownika sekcji uzbro
jenia KPW Hel, dokonała w dniach 15-22 listopada 1968 roku zbadanie okolicz
ności i przyczyn wypadku artyleryjskiego na ORP „Jastrząb"1 2.
1 W. R. Dąbrowski, Mądry żeglarz po szkodzie, Międzyzdroje 2009, s. 7, H. Mąka, Tajemnice 
wielkich katastrof morskich od „Santa Marii" do „Costa Concordii", Warszawa 2014, s. 10, 
Archiwum Wojskowe w Gdyni (Arch. W. G.), sygn. 3853/88/22, k. 136-141,
2 ORP „Jastrząb" (615) - trałowiec bazowy projektu 206 F (13 Dywizjon Trałowców 
Bazowych), zbudowany przez Stocznię im. Komuny Paryskiej w Gdyni, zwodowany 
11 lutego 1963 roku. Wyporność - 500 t, długość - 58,2 m, szerokość - 7,7 m, zanurzenie
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Dowódca okrętu posiadał uprawnienia do samodzielnego dowodzenia okrę
tem. W dniu wypadku na ORP „Jastrząb" w etatowym stanie załogi brakowało 
dowódcy działu okrętowego II i III (urlopy), dowódców działów okrętowych I, 
II, i V (vacat), szefa grupy artylerii oraz dwóch podoficerów z innych działów 
okrętowych nie związanych bezpośrednio z wypadkiem.

W roku szkoleniowym 1968 okręt wykonał strzelania artyleryjskie: 3b (23 lip
ca), 7c (23 kwietnia), 39 (24 września), 41 (30 lipca), 42 (31 lipca), 70 (6 sierpnia), 
15 (14 listopada). Na siedem ocenionych strzelań uzyskano 3 oceny bardzo dobre 
oraz 4 oceny dobre. Ponadto okręt zaliczył wszystkie zadania kursowe i taktyczne 
przewidziane programem szkolenia na rok 1968.

ORP „Jastrząb" przechodził remont bieżący od października 1967 roku do 
lutego 1968 roku, w trakcie którego dokonano w listopadzie 1967 roku średniego 
remontu uzbrojenia i wykonano strzelania techniczne.
Okoliczności wypadku
ORP „Jastrząb" w dniu 14 listopada 1967 roku o godzinie 08:57 opuścił Port Wo
jenny Hel i udał się na poligon demagnetyzacyjny, a po zakończeniu wszedł do 
Portu Wojennego Gdynia.

O godzinie 11:23 okręt ponownie wyszedł z portu aby dołączyć do zespołu 
13 Dywizjonu Trałowców i wykonać wspólne zaplanowane na ten dzień strzela
nia artyleryjskie nr 15 i 20. O godzinie 12:04 okręt dołączył do zespołu, zajmując 
miejsce jako trzeci w szyku.

Warunki hydrometeorologiczne w rejonie ćwiczeń były następujące: stan 
morza 4, siła wiatru 6°B, temperatura powietrza -2°C.

O godzinie 13:45 ogłoszono na okręcie alarm bojowy i zarządzono przygo
towanie do wykonania strzelania artyleryjskiego nr 15. O godzinie 13:46 zarzą
dzono alarm przeciwlotniczy i załoga pokładowa założyła na siebie komplety 
ochrony przeciwchemicznej „L-2".

O godzinie 14:15 rozpoczęto wykonywanie strzelania nr 15 (do dwóch celów 
morskich - tarcza - z przenoszeniem ognia). ORP „Jastrząb" strzelał jako trzeci 
prawą burtą z armat 25 mm, rozmieszczonych na dziobie (SB-1) i na rufowym 
szpardeku po prawej burcie (SB-3).

Po zakończeniu strzelania nr 15, dowódca SB-3 zameldował zastępcy dowód
cy okrętu, iż nastąpiło zacięcie w dolnym automacie armaty i w związku z tym 
nie wystrzelono 11 naboi przeciwpancernych smugowych. Przyczyną zacięcia 
było przekoszenie naboju w trakcie podawania go do komory nabojowej. Skrzy
wiony nabój wydobyto i wyrzucono za burtę.

O godzinie 14:16 dowódca 13 Dywizjonu Trałowców polecił dowódcy ORP 
„Jastrząb" wykonać strzelanie szkolne z lewej burty do tarczy, wykorzystując do 
tego amunicję przygotowaną do zadania nr 100. Niewykorzystane w poprzed
nim strzelaniu 10 naboi przeniesiono z SB-3 na SB-2 i załadowano w prowadnicę 

- 2,1 m. Wycofany ze służby 25 kwietnia 1990 r.
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górnego automatu. Pobrano z parku amunicyjnego dwie taśmy z 12 nabojami 
z pociskami odłamkowo-smugowymi i zapalnikami B-23U i załadowano je na 
prowadnicę dolnego automatu armaty 25 mm.

O godzinie 14:50 rozpoczęto na ORP „Jastrząb" strzelanie szkolne z lewej 
burty do tarczy. Około godziny 14:58 dowódca SB-2 zameldował na Główne Sta
nowisko Dowodzenia (GSD) o kolejnym, nowym zacięciu w dolnym automacie. 
Dowódca okrętu polecił przerwać strzelanie i zabezpieczyć oba działka. Po kilku 
minutach rozładowano armatę.

Do rozładowania armaty przystąpili: celowniczy (dowódca SB-2), artylerzy- 
sta oraz komorowy. Przy armacie znajdował się również kontrolny. Na polecenie 
dowódcy SB-2 podtrzymywał pokrywę komory zamkowej i co częściowo zasło
niło go tarczą ochronną armaty. Marynarz przechylony przez drzwiczki w tarczy 
ochronnej przesuwał taśmę z niedopalonymi nabojami, natomiast drugi z obsługi 
usuwał nabój znajdujący się pod wyłuskiwaczem naboi. W czynności tej pomagał 
sobie ręką i prawdopodobnie rozładownikiem ręcznym. W pewnym momencie 
nastąpiła eksplozja pocisku odłamkowo-smugowego z zapalnikiem B-23U.
Skutki wypadku i wysokość poniesionych szkód
W wyniku eksplozji zostało ciężko rannych dwóch marynarzy, jeden z nich 
w prawą nogę na wysokości uda, drugi w twarz, pierś, w obie ręce i brzuch. Po
nadto, kolejnych dwóch zostało lekko rannych, jeden w lewe ramię, drugi w palec 
prawej ręki.

Dwóch pierwszych poszkodowanych po udzieleniu pierwszej pomocy na 
okręcie przetransportowano do Szpitala Garnizonowego w Helu, a następnie do 
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie. Pozostałym udzielono pomo
cy na miejscu.

Armata na SB-2 została nieznacznie uszkodzona. Stwierdzono następujące 
usterki: zadęcie w działaniu mechanizmu podnoszenia, liczne ślady uderzeń 
odłamków i wgniecenia oraz zadarcia w materiale podstawy donośnika, dono- 
śniku i osłonie zamka.

Ogólne koszt naprawy i sprawdzenia armaty przez Zakłady Remontowe Ma
rynarki Wojennej wyceniono na 3776 zł.
Przyczyny wypadku
Po przybyciu na ORP „Jastrząb" Komisja zastała armatę 25 mm w następującym 
stanie:
- oba automaty zabezpieczone.
- Automat górny - zamek w tylnym skrajnym położeniu. Pod wyłuskiwaczem 

naboi na linii dosyłania znajdował się nabój z pociskiem przeciwpancernym smu
gowym.
- Automat dolny - pokrywa komory zamkowej była podniesiona, zamek znaj

dował się w przednim położeniu lecz nie całkowicie ryglował komorę nabojową. 
Z komory nabojowej widać było tylną część łuski. Na prowadnicy znajdowało 
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się zataśmowane 10 naboi z pociskami odłamkowo-smugowymi z zapalnikami 
B-23U. Taśma z nabojami była odsunięta od zamka. Sześć naboi było wgniecio
nych, cztery były okopcone. W studzience pod armatą znajdowało się 9 łusek od 
naboi przeciwpancernych-smugowych, ręczny rozładownik i dwa odłamki poci
sku o wadze około 30 g i 50 g. Na częściach armaty i pod nią rozsypane „ziaren
ka" prochu oraz liczne ślady krwi.

Komisja dokonała rozładowania armaty oraz przeprowadziła oględziny lufy, 
komory zamkowej i zamka w stanie rozłożonym.

Pozostałe części, poza wymienionymi, nie wykazały poważniejszych uszko
dzeń współpracujących części.

Komisja, na podstawie dokonanych oględzin, przesłuchania osób biorących 
udział w strzelaniu i wysłuchaniu opinii określiła przyczyny wypadku na podsta
wie poniższych okoliczności:
• Nabój, który spowodował wypadek został wyprodukowany w roku 1960 
(6 partia), a jego pocisk wykonano prawdopodobnie w 1959 roku (tę datę określo
no przez analogię z pociskami znajdującymi się w taśmie);
• Użyty w pocisku zapalnik B-23U przed trzema laty utracił cechy wyrobu 
I kategorii, ponieważ obowiązująca ówcześnie „Instrukcja o przechowywaniu i 
użytkowaniu amunicji artyleryjskiej na okrętach i bateriach artylerii stałej Ma
rynarki Wojennej" określała, że „czasokres przechowywania zapalnika B-23 U 
wkręconego w pocisk wynosił 5 lat" (dla I kategorii);
• Warunki przechowywania amunicji na okrętach projektu 206 F w dziobo
wym parku amunicyjnym (pod SB-1) były niekorzystne z uwagi na znaczne róż
nice temperatur oraz zawilgocenie. Nie można było więc wykluczyć, iż w mate
riale zapalnika pocisku, który eksplodował, mogły zajść zmiany chemiczne zmie
niające właściwości substancji;
• Obecność niespalonych „ziarenek" prochu i nienaruszona spłonka w łusce 
naboju, który eksplodował na linii dosyłania dolnego automatu, wykluczały moż
liwość wstępnego uzbrojenia zapalnika pod działaniem sił dynamicznych mate
riału miotającego;
• Warunki zewnętrzne jak zimno (-2°C), oblodzenie szpardeku oraz przechyły 
okrętu przy stanie morza 4 mogły mieć wpływ na precyzję czynności obsługi armaty 
w czasie usuwania naboju spod wyłuskiwacza w dolnym automacie armaty na SB-2;
• Analiza okoliczności strzelania, stan armaty na SB-2 jaki zastała Komisja po 
wypadku oraz zeznania poszkodowanych i osób współuczestniczących przema
wiały za tym, że kierowanie strzelania przez dowódcę okrętu było prawidłowe, 
oraz że czynności wykonywane przez obsługę podczas zarządzonego rozładowy
wania armaty było zgodne z ówczesną „Instrukcją artylerii morskiej";
• Dolny automat armaty na SB-2 wystrzelił z taśmy zawierającej 12 naboi tyl
ko pierwszy nabój i zamek nie wyciągnął łuski z komory nabojowej, powodując 
zacięcie.
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Na podstawie wyżej wymienionych okoliczności Komisja jako przyczyny 
wypadku przyjęła dwie prawdopodobne hipotezy:
• Eksplozja pocisku z zapalnikiem B-23U nastąpiła na skutek zmian chemicz
nych w materiale lub na skutek wstępnego uzbrojenia się pocisku w okoliczno
ściach i czasie niemożliwym do ustalenia;
• Eksplozja pocisku nastąpiła na skutek naruszenia lub zgniecenia zapalnika 
pod wpływem siły użytej przy usuwaniu naboju spod wyłuskiwacza.

Ta ostatnia hipoteza Komisji wymagała opinii i potwierdzenia producenta 
zapalników oraz nie pokrywała się z zeznaniami poszkodowanego, który zaprze
czał użycia siły przy usuwaniu naboju spod wyłuskiwacza. Fakt pierwotnego za
cięcia się dolnego automatu i nie wyrzucenia łuski, Komisja tłumaczyła niepełną 
drożnością otworów gazowych w lufie karabinu. Otwory te spełniały ważną rolę, 
powodowały nadanie zamkowi impulsu przyspieszającego odryglowanie. Po 
każdym strzelaniu powinny być one oczyszczone.
Podczas rozkładania dolnego automatu w Zakładach Remontowych Marynarki 
Wojennej stwierdzono skorodowanie pierścieni znajdujących się w sąsiedztwie 
otworów gazowych, co świadczyłoby o niekonserwowaniu tej części karabinu po 
ostatnim strzelaniu i prawdopodobnie niedrożności otworów.
Komisja nie łączyła przyczynowo zacięcia dolnego karabinu z eksplozją amunicji, 
gdyż nie dysponowała żadnymi dowodami wynikającymi z eksploatacji armaty 
o współzależności takich wypadków.
Winni powstania wypadku
Na podstawie ustaleń, Komisja nie dopatrzyła się winy w działaniu osób funk
cyjnych wykonujących strzelanie. Zaistniały wypadek eksplozji pocisku w trakcie 
usuwania go spod wyłuskiwacza naboi, należało uznać za zdarzenie losowe, nie
zawinione przez załogę okrętu3.

Wypadek na ORP „Nysa"
Drugi wypadek to samoodpalenie pocisku z lewej wyrzutni WM-18A4 na ORP 
„Nysa5" w dniu 10 czerwca 1985 roku. Specjalna Komisja powołana rozkazem 
dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża przy współudziale przedstawiciela Do
wództwa Marynarki Wojennej przeprowadziła w dniach 10 i 11 czerwca postępo
wanie wyjaśniające opierając się na oświadczeniach osób funkcyjnych i świadków 
zdarzenia oraz zapisach w dzienniku zdarzeń, dzienniku nawigacyjnym, karcie 
kontrolnej przygotowania wyrzutni WM-18 do strzelania, książce 140 mm WM- 
-18A, jak również na podstawie oględzin i sprawdzenia stanu technicznego wy
rzutni.
3 Arch. W. G., sygn. 3459/72/95, k. 68-75.
4 WM-18A - morska osiemnastoprowadnicowa wyrzutnia rakietowa kalibru 140 mm.
5 ORP „Nysa" (889) - średni okręt desantowy projektu 770 MA zbudowany w Stoczni 
Północnej w Gdańsku. Do służby w Marynarce Wojennej wszedł 15 grudnia 1966 r., 
wycofany 1 września 1990 r.
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Przebieg wypadku
W dniu 10 czerwca 1985 roku od godziny 10:57 na ORP „Nysa" idącym w szyku 
czołowym z ORP „Narew" (prowadzący) i ORP „Oka", rozpoczęto przygotowa
nie do planowego strzelania nr „50 z" z wyrzutni WM-18.

Strzelaniem kierował dowódca okrętu z Głównego Stanowiska Dowodzenia 
(GSD), który o godzinie 10:32 ogłosił alarm bojowy, po obsadzeniu okrętu w alar
mie bojowym, około godziny 10:52 wydał komendę „Przygotować wyrzutnie do 
strzelania", a następnie o godzinie 11:02 wydał komendę „SB-2 i SB-3 załadować 
wyrzutnie".

Po zameldowaniu przez dowódców SB o załadowaniu wyrzutni (po sześć 
pocisków) o godzinie 11:08 wydał komendę „zamknąć mechanizmy kontakto
we". Zamknięto mechanizm kontaktowy na prowadnicy nr 2, następnie mecha
nizm kontaktowy na prowadnicy nr 10 i w tym momencie nastąpiło jednoczesne 
odpalenie dwóch pocisków. W wyniku działania płomieni i gazów prochowych 
pocisków rakietowych jeden z marynarzy obsługujących wyrzutnie doznał ura
zów twarzy i prawej ręki oraz został rzucony na pokład tracąc przytomność. Do
wódca okrętu natychmiast wydał komendę „silniki stop", „wyłączyć napięcie na 
wyrzutniach" i przystąpił do kierowania akcją ratowniczą.

Dowódca 2 Brygady Okrętów Desantowych po otrzymaniu meldunku o wy
padku przerwał wykonywanie strzelania „50 z" i polecił podejść do ORP „Odra" 
aby przejąć lekarza. O godzinie 11:35 przyjęto na pokład lekarza, który objął kie
rowanie nad udzielaniem pomocy rannemu. Po odcumowaniu, okręt rozpoczął 
przejście do PL Królewice, gdzie przetransportowano rannego na ląd o godzinie 
12:12, przewieziono do szpitala w Słupsku, a następnie przetransportowano śmi
głowcem do Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie.
Okoliczności i przyczyny powstania wypadku
Podczas ładowania wyrzutni i opuszczenia mechanizmów kontaktowych urzą
dzenia elektryczne wyrzutni znajdowały się w położeniu:
• Zasilanie na pulpit główny było wyłączone;
• Wyłączniki zasilania lewej i prawej wyrzutni znajdowały się w położeniu wyłączone;
• Skrzynka Slp (prawa wyrzutnia)

- wyłączniki blokad w położeniu „włączone",
- przełączniki ŁK-15 w położeniu „PG" - nieprawidłowo (powinny być w położeniu „0", 

• Wyłącznik zasilania prawej wyrzutni w położeniu „wyłączone";
• W pulpicie awaryjnym prawej wyrzutni licznik naciągnięty - nieprawidłowo;
• Skrzynka SIL (lewa wyrzutnia)

- wyłączniki blokad w położeniu „włączone",
- przełączniki ŁK-15 w położeniu „PG" - nieprawidłowo (powinny być w położeniu „0", 

• Wyłącznik zasilania lewej wyrzutni w położeniu „wyłączone";
• W pulpicie awaryjnym lewej wyrzutni

- klucz w gnieździe pulpitu w położeniu „wyłączone" - nieprawidłowo (powinien
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być wyjęty z pulpitu),
- licznik nie naciągnięty.
Dokonane przez komisje sprawdzenie na lewej wyrzutni stanu izolacji obwo

dów odpalania, sygnalizacji załadowania i blokad oraz stanu i działania urządzeń 
elektrycznych wykazało, że oporność izolacji była w normie, a funkcjonowanie 
urządzeń elektrycznych prawidłowe. W urządzeniach elektrycznych stwierdzono 
brak pokrętła przełącznika ŁK-15 na skrzynce SIL oraz zerwane uziemienie ramy 
z podstawą wyrzutni.
Wnioski i zalecenia komisji
• Stwierdzone niesprawności lewej wyrzutni oraz nieprawidłowości w obsłu
dze podczas przygotowania wyrzutni do strzelania nie stanowiły wystarczającej 
przyczyny do samoodpalenia pocisków;
• Uzyskane wyniki w trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz 
brak danych o działalności jednego z marynarzy w czasie przygotowania wy
rzutni do strzelania, nie pozwalały określić przyczyn samoodpalenia pocisków 
i ustalić winnych wypadku;
• Zalecono przeprowadzać szkolenia dla dowódców okrętów i zastępców do
wódców okrętów oraz obsad działów artyleryjskich okrętów 2 Dywizjonu Okrę
tów Desantowych, a ponadto zapoznanie stanów osobowych okrętów z przyczy
ną wypadku oraz podjętymi działaniami profilaktycznymi .6

Podsumowanie
Powyższe wypadki zostały poddane wnikliwej analizie pod względem okolicz
ności zdarzeń, przyczyn i skutków awarii. Wyjaśnienie, wskazanie środków za
pobiegawczych, wdrażanie konkretnych zaleceń dla skutecznego zapobiegania 
wypadkom, uświadamianie o przyczynach powstawania tego typu zdarzeń, a po
nadto wypracowane wnioski i zalecenia z pewnością zmierzają do podniesienia 
bezpieczeństwa wykonywanych zadań. Skorelowanie powyższego ze sprawno
ścią techniczną uzbrojenia, poszczególnych urządzeń i podzespołów okrętowych 
oraz dobre wyszkolenie ogólne i specjalistyczne załogi dają rękojmię na bezpiecz
ne wykonywanie zadań oraz ćwiczeń na morzu.
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ŻOŁNIERZE MARYNARKI WOJENNEJ W MISJACH POZA 
GRANICAMI KRAJU.
OD KOREI DO AFGANISTANU.

29 maja 1948 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jedno
głośnie uchwaloną Rezolucją Nr 50/1948 powołała do życia pierwszą w historii 
misję pokojową - UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization - Or
ganizacja Narodów Zjednoczonych ds. Nadzorowania Rozejmu) - w celu prze
prowadzenia misji pokojowej na Bliskim Wschodzie. Jej głównym zadaniem było 
dostarczenie wojskowej struktury dowodzenia sił pokojowych ONZ na Bliskim 
Wschodzie, aby umożliwić obserwację i nadzór przestrzegania zawieszenia broni 
w konflikcie izraelsko-arabskim. Od tego czasu Narody Zjednoczone ustanowiły 
na całym świecie blisko sto operacji pokojowych.
Polscy żołnierze brali udział niemal we wszystkich tego rodzaju działaniach, po
cząwszy od roku 1953, to jest od zaproszenia ich do wypełnienia zadań manda
towych w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei, nadzorującej zawie
szenie broni między Koreą Północną a Koreą Południową, poprzez misje kilkuset 
osobowych kontyngentów wojskowych w Egipcie, Libanie, czy w Syrii, aż po 
niezwykle trudne i odpowiedzialne działania obserwatorów wojskowych niemal 
na całym świecie.

Łącznie w latach 1953-20091 w różnorodnych operacjach pokojowych uczest
niczyło blisko 112 tysięcy polskich żołnierzy. Niestety aż 120 z nich zapłaciło cenę 
najwyższą za wysiłek na rzecz utrzymania pokoju w danym regionie świata.

Weterani działań poza granicami państwa oprócz tego, ze utrzymują ko
leżeńskie kontakty przez długie lata po zakończeniu misji, od 1999 roku mają 
możliwość zrzeszenia się w Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych 
ONZ. Stowarzyszenie skupia blisko 3000 członków - żołnierzy i pracowników 
cywilnych, tzw. misjonarzy. Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest 
gen. bryg, w st. spocz. dr Stanisław Wożniak, który od 1 kwietnia 1995 roku do 
30 września 1997 roku, w stopniu generała dywizji (major generał), dowodził 
Tymczasowymi Siłami Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL) - w ran
dze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ - uzyskując najwyższe oceny za pro
fesjonalne kierowanie ponad 5-tysięcznym kontyngentem międzynarodowym, 
w skład którego wchodziły wydzielone pododdziały z 12 państw. Był drugim 

1 W 2009 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha wycofano polskich 
żołnierzy z większości operacji pokojowych, pozostawiając w międzynarodowej służbie 
ONZ jedynie kilkunastu obserwatorów wojskowych.
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polskim generałem w ponad 50 letniej historii ONZ, Szefem Misji, dowodzącym 
siłami pokojowymi tej organizacji2. Obecnie pełni również funkcję Wiceprezyden
ta Światowej Organizacji Weteranów.

Oprócz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ polscy we
terani wojskowi zrzeszyć się mogą także w Stowarzyszeniu Rannych i Poszko
dowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Stowarzyszenie to, jak sama nazwa 
wskazuje, ma na celu pomoc kolegom, którzy udział w misji okupili utratą zdro
wia.

Jednak nie tylko wspomniane stowarzyszenia wspierają weteranów misji po
kojowych ONZ. Od 30 marca 2012 roku obowiązuje długo wyczekiwana przez 
środowiska kombatanckie ustawa o weteranach działań poza granicami pań
stwa uchwalona dnia 19 sierpnia 2011 roku i opublikowana w Dzienniku Ustaw 
Nr 205, pod pozycją 1203. Stosunkowo długie, bo aż 6 miesięczne, vacatio legis 
służyć miało przede wszystkim wydaniu wielu aktów wykonawczych, ale rów
nież zapoznaniu się z tym nowatorskim aktem prawnym przez kilkadziesiąt ty
sięcy osób zainteresowanych.

Ustawa ustanowiła święto weteranów - dzień 29 maja jako Dzień Weterana 
Działań poza Granicami Państwa oraz doprecyzowała status weterana działań 
poza granicami państwa i weterana poszkodowanego w działaniach poza grani
cami państwa, uprawnienia przysługujące tym osobom, zasady i warunki korzy
stania z przyznanych uprawnień, a nadto tryb postępowania i właściwość orga
nów w tych sprawach.

Weteranem działań poza granicami państwa uznano osoby, które brały 
udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ra
mach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu 
Straży Granicznej, grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, zadań ochron
nych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprze
rwanie przez okres, na jaki zostały skierowane, który trwał nie krócej niż 60 dni.

Ustawa zdefiniowała także pojęcie weterana poszkodowanego w działaniach 
poza granicami państwa. Przepisy ustawy nadały taki status osobom, które biorąc 
udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, dozna
ły uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi 
działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków 
służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano im świadczenia 
odszkodowawcze.

Status weterana oraz weterana poszkodowanego zgodnie z przepisami usta
wy przyznaje, na wniosek żołnierza, funkcjonariusza lub funkcjonariusza ABW, 
w drodze decyzji administracyjnej, właściwy minister. Minister Obrony Narodo

2 http:/ /skmponz.pl/siedziba-i-wladze-stowarzyszenia/prezes-stowarzyszenia- 
kombatantow-misji-pokojowych-onz-gen-bryg-w-st-spocz-dr-stanislaw-wozniak/ 
(dostęp dnia 10.10.2017).
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wej - w odniesieniu do żołnierzy, minister właściwy do spraw wewnętrznych - 
w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz
nego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW. Dokumentem potwierdzającym 
status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio legitymacja 
weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego.

Ustawa przyznała weteranom działań poza granicami państwa szereg 
uprawnień. Poczynając od uprawnień honorowych jakimi są odznaki honorowe 
„Za rany i kontuzje", czy „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospo
litej Polskiej", aż po zabezpieczenie przepisami prawa asysty honorowej podczas 
„ostatniej drogi" weterana.3

Wojskowa odznaka „Za Rany i Kontuzje” (po le
wej) oraz odznaka honorowa „Za zasługi w działa
niach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” 
(po prawej).

Nadto, kombatanci misji pokojowych zyskali dzięki cytowanej ustawie sze
reg innych uprawnień takich jak np. uprawnienia finansowe w postaci prawa do 
zwrotu kosztów przejazdu, z uwzględnieniem przysługujących im ulg w tym za
kresie i zakwaterowania, poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach 
organizowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w nie więcej niż dwóch uro
czystościach w danym roku kalendarzowym i łącznie do wysokości najniższej 
emerytury.

Nadto, weterani poszkodowani - żołnierze mają prawo do uzyskania pomo
cy finansowej na jedną z niżej wymienionych form kształcenia:
- naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej;
- studia pierwszego stopnia;
- studia drugiego stopnia;
- jednolite studia magisterskie;
- studia podyplomowe.

Weteran-żołnierz, który ukończył 65 lat życia, lub weteran poszkodowany- 
-żołnierz, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się 
o przyznanie zapomogi na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia 
1 https: / /pl .wikipedia.org/wiki/Wojskowa_odznaka_%E2%80%9EZa_Rany_i_kontu- 
zje%E2%80%9D (dostęp dnia 14.10.2017).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka_Honorowa_%E2%80%9EZa_ 
zas%C5%82ugi_w_dzia%C5%82aniach_poza_granicami_Rzeczypospolitej_ 
Polskiej%E2%80%9D (dostęp dnia 14.10.2017.'
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w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup 
leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdro
wotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne 
ze względu na wiek lub stan zdrowia; w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, 
mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana- 
-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza. Niektórym weteranom przy
sługują także ulgi finansowe na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.

Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma 
prawo do dodatku weterana poszkodowanego. Wysokość dodatku weterana po
szkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu 
doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza gra
nicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiąz
ków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których 
przyznano świadczenia odszkodowawcze.

Weteranom oraz weteranom-poszkodowanym przysługują także świadcze
nia opieki zdrowotnej oraz bezpłatna pomoc psychologiczna. Weterani lub we
terani poszkodowani oraz najbliżsi członkowie ich rodzin mają prawo poza ko
lejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez psychologów 
w jednostkach wojskowych, w szpitalach MSW oraz przez wojskowe pracownie 
psychologiczne, a także udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych 
i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (MSW), jeżeli problemy 
zdrowotne weterana są związane z działaniami poza granicami państwa.

Weteran i weteran poszkodowany mają prawo do umieszczenia poza ko
lejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy 
w ramach zakładu opieki zdrowotnej albo jako inna jednostka organizacyjna ta
kiego zakładu, i odpłatnego w nim pobytu. Pobyt ten może być dofinansowany 
ze środków budżetu państwa.

Weterani poszkodowani korzystają z pierwszeństwa w zatrudnieniu w jed
nostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony 
Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych na stanowiskach 
odpowiadających ich wykształceniu, wiedzy i sprawności psychofizycznej. Okre
sy udziału weterana oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza grani
cami państwa wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze. Weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu, pozostającemu 
w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 
5 dni w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu po- 
wstaje z dniem stania się ostateczną decyzji administracyjnej o przyznaniu sta
tusu weterana lub weterana poszkodowanego, przy czym jego realizacja może 
nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji.

Analiza funkcjonowania ustawy z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań 
poza granicami państwa w świetle opinii i potrzeb uczestników misji nie jest za-
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daniem prostym. Przede wszystkim zauważyć należy, iż roszczenia weteranów 
i ich rodzin wobec niezaspokojonych potrzeb adresowane do Ministerstwa Obro
ny Narodowej i innych resortów wydają się być dużo większe niż możliwości ich 
realizacji. Istniejące gwarancje prawne wobec weteranów i ich rodzin oraz prak
tyczna realizacja tych praw i przywilejów istnieją raczej na poziomie dostatecz
nym, choć z pewnymi wyjątkami np. rehabilitacja weteranów poszkodowanych 
czy pomoc psychologiczna weteranom.

Jakkolwiek ustawa przygotowywana była w bardzo długim okresie czasu, 
to niewątpliwie spełnia jedynie minimalne wymagania, jakie zgłaszali wetera
ni. Promuje w wielu aspektach weteranów poszkodowanych, co początkowo nie 
było dobrze odbierane w środowiskach kombatanckich.

Niestety ustawa pominęła w swej treści podstawowe oczekiwania wetera
nów i kombatantów, a mianowicie :
- kwestię wypracowania mechanizmu pozwalającego (niejako automatycznie 

bez konieczności prowadzenia procesu sądowego) na wypłatę zadośćuczynienia 
rodzinie żołnierza, który zginął w czasie wykonywania zadań na misji;
- kwestię wypracowania podobnego mechanizmu dotyczącego wypłat zadość

uczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu albo doznaną krzywdę podczas 
działania poza granicami kraju;
- kwestię zapewnienia weteranom praw związanych z bezpłatnym parkowa

niem prywatnych pojazdów w strefach płatnego parkowania;
- kwestię związaną z uznaniem z urzędu osoby posiadającej status weterana 

poszkodowanego jako osoby niepełnosprawnej;
- kwestię związaną z zapewnieniem wszystkim weteranom dostępu do Wojsko

wych Domów Wypoczynkowych na zasadach częściowej (symbolicznej) odpłat
ności;
- kwestię związaną z zapewnieniem wszystkim weteranom jednego bezpłatnego 
kompletu umundurowania wyjściowego, w którym ostatnio występowali będąc 
jeszcze w służbie czynnej;
- kwestię związaną z wprowadzeniem dla weteranów działań poza granicami 

kraju w całej Polsce bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską;
- kwestię związaną z zapewnieniem organizacjom kombatanckim pomieszczeń 

w budynkach zajmowanych przez wojsko (policję/straż pożarną) oraz niezbędnej 
infrastruktury (papier, komputer etc.) dla ich działalności statutowej;
- kwestię wprowadzenia stosowną decyzją Ministra Obrony Narodowej (Mini

stra Spraw Wewnętrznych) obowiązku udzielenia pomocy przez jednostki woj
skowe (policji/straży pożarnej) w organizacji obchodów święta Dnia Weterana 
Działań poza Granicami Państwa;
- kwestię związaną z zapewnieniem organizacjom kombatanckim wpływu na 

kształtowanie przepisów prawa, dotyczących służby wojskowej, w tym w szcze
gólności służby poza granicami kraju.
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Ważną dla weteranów jest także sprawa zabezpieczenia socjalnego rodzin 
zmarłych weteranów. Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie wydaje się byłoby 
przeniesienie choćby części uprawnień na małżonków i małoletnie dzieci wete
ranów. Inną kwestią poruszaną przez weteranów jest organizacja ostatniej drogi 
weterana. Nie ulega wątpliwości, że pogrzeb weterana winien być zorganizowa
ny przy udziale wojskowej asysty honorowej, bez względu na wyznanie zmarłe
go, czy też jego bezwyznaniowość.

Nadto, niezwykle istotne wydaje się być włączenie do grona beneficjen
tów ustawy wszystkich weteranów działań poza granicami kraju. W aktualnym 
brzmieniu przepisy ustawy niesłusznie pomijają w tej materii żołnierzy uczest
niczących w Międzynarodowych Komisjach Rozjemczych czy Nadzoru (Korea, 
Wietnam, Laos, Kambodża i inne).

W świetle powyższego weterani misji poza granicami kraju uznają, że istnie
jące aktualnie regulacje prawne stanowią dopiero tzw. dobry początek niewątpli
wie dobrego prawa.

Na koniec zauważyć należy fakt, iż z dniem 1 stycznia 2015 roku reaktywo
wało swą działalność Kolo Nr 31 w Gdyni Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ. Aktualnie liczy ono 24 osoby. Członkowie Koła w ciągu nie
spełna 3 lat działalności podjęli szereg ciekawych inicjatyw. Prowadzili wykłady 
(połączone z wystawą tematycznych tabloo) dotyczące udziału żołnierzy polskich 
w misjach pokojowych ONZ dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w YMCA 
Gdynia. Spotykali się z młodzieżą szkół gimnazjalnych i średnich województwa 
pomorskiego, na których to spotkaniach w prowadzonych prelekcjach multime
dialnych przekazywali wiedzę na temat działań polskich żołnierzy w misjach 
zagranicznych. Brali udział w organizowanym przez Akademię Marynarki Wo
jennej w Gdyni Bałtyckim Festiwalu Nauki. W Filmowym Klubie Dyskusyjnym 
w Redzie, po emisji filmu „Karbala", uczestniczyli w dyskusji na temat zasadno
ści użycia polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wojskowych za gra
nicą. Nadto, wydają roczne kroniki z działalności Koła oraz aktywnie uczestniczą 
w życiu gdyńskich jednostek wojskowych i miasta. W Gdyńskim Centrum Orga
nizacji Pozarządowych zorganizowali kilka tematycznych wystaw, a w Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni dwie wystawy poświęcone udziałowi Marynarki 
Wojennej w misjach zagranicznych. Dzięki tym inicjatywom członkowie Koła Nr 
31 SKMP ONZ wygrali konkurs i znaleźli się w gdyńskim kalendarzu organizacji 
pozarządowych, przygotowywanym przez GCOP na rok 2017.

Członkowie Koła są także inicjatorami innych przedsięwzięć, m.in. akcji „List 
do żołnierza", w której dzieci ze szkół podstawowych Trójmiasta piszą listy do 
żołnierzy przebywających aktualnie na misjach poza granicami kraju. Nadto bio- 
rą udział w sympozjach i konferencjach naukowych, w ramach których nawiązu
ją współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym profilu 
działania.
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W bieżącym roku, a dokładnie w Międzynarodowym Dniu Pokoju4 Koło Nr 
31 w Gdyni Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych, dzięki wsparciu 
Prezydenta Miasta Gdyni - Pana dr Wojciecha Szczurka, Dyrektora Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni - Pana Tomasza Miegonia oraz Prezesa Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ - Pana gen. dr 
Stanisława Wożniaka, wydało album „Żołnierze Marynarki Wojennej w misjach 
poza granicami kraju. Od Korei do Afganistanu."

Publikacja składa się z 77 tematycznych tablic, które ukazują żołnierzy Ma
rynarki Wojennej w działaniach na misjach pokojowych, stabilizacyjnych oraz ob
serwacyjnych. Album ze względu na jego nowatorskie podejście do tematu cieszy 
się dość sporym zainteresowaniem. Niestety, ograniczony nakład spowodował, 
że trafi on głównie do bibliotek szkolnych gdyńskich szkół oraz do wszystkich fi
lii Biblioteki Miejskiej w Gdyni. Nieliczne pozostałe egzemplarze pozostaną w rę
kach członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Okładka albumu [fot. autor].

1 Święto obchodzone corocznie 21 września, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ dnia 7 września 2001 roku.
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NOTY O AUTORACH „BIULETYNU HISTORYCZNEGO 
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI" NR 32

BĘDŹMIROWSKI Jerzy - profesor zwyczajny doktor habilitowany; zainteresowania badawcze 
i dorobek naukowy obejmuje: międzynarodowe stosunki polityczne, historię powszechną i gospo
darczą XIX-XX w. oraz historię wojskowości w tym historię polskiej Marynarki Wojennej. Autor 
m.in. Historii wojskowości i Polskiej Marynarki Wojennej, Akademia Marynarki Wojennej. The Polish Na- 
val Academy, Szkolenie oficerów Polskiej Marynarki Wojennej w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych 
w latach 1919-1989, Kształcenie oficerów marynarki wojennej w niektórych państwach europejskich w latach 
70 naszego wieku.

DEPCZYŃSKI Rafał, kmdr ppor. rez. doktor, jest wiceprezesem Koła Nr 31 w Gdyni Stowarzysze
nia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W roku 2006 pełnił zawodową służbę wojskową w ra
mach XXV Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie na stanowisku legał 
advisora. Jego zainteresowania naukowe to konflikty na świecie w aspekcie użycia w nich operacji 
pokojowych ONZ oraz udział polskich żołnierzy w misjach poza granicami kraju. Jest autorem 
kilkunastu opracowań w tym zakresie.

DWORAKOWSKI Jacek - absolwent Uniwersytetu Poznańskiego. Fotograf, twórca wielu filmów 
dokumentalnych, m.in.: - Kurkowa 12, Bileter czy Katyń. Żyli wśród gdynian. Autor książek: Pocztówki 
z wybrzeża czyli historia na kartkach zapisana, Kształt pamięci. Gdyńskie cmentarze, przewodnika: Gdy
nia. Przewodnik po mieście. Inicjator odtworzenia na bramie Komendy Portu Wojennego na Oksywiu 
fragmentu dekretu J. Piłsudskiego powołującego do życia marynarkę polską. W latach 2004-2016 
redaktor naczelny periodyku „Rocznik Gdyński". Laureat Nagrody Artystycznej Prezydenta Gdyni 
- GALION.

GÓRSKI Piotr - pełni zawodową służbę wojskową w Gdyni. W 2011 r. obronił pracę doktorską 
uzyskując stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Aktualnie zatrudniony w Akademii Marynar
ki Wojennej na stanowisku starszego wykładowcy w stopniu komandora podporucznika.

KOMOROWSKI Antoni Franciszek, profesor doktor habilitowany (od 1999), kontradmirał w st. 
spocz., w latach 1967-1970 z-ca dowódcy i dowódca okrętu (KT 415), następnie asystent, kierownik 
pracowni, adiunkt, prodziekan ds. naukowych Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, rek- 
tor-komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (1994-2003). Wypromował 9 doktorów, 150 
magistrów., autor i współautor ponad 20 książek i monografii, 250 artykułów i referatów 
naukowych. Obszary zainteresowań: bezpieczeństwo morskie państwa, historia techniki morskiej, 
historia wojskowości, żeglarstwo i turystyka wodna.

KONARSKI Mariusz - doktor nauk humanistycznych, w przeszłości redaktor naczelny czasopisma 
Marynarki Wojennej „Bandera", a następnie „Przeglądu Morskiego", obecnie redaktor naczelny 
czasopisma „Morza, Statki i Okręty".

MAZUREK Wojciech - absolwent Szkoły Chorążych Wojsk inżynieryjnych i Komunikacji we Wro
cławiu (1988) oraz Akademii Obrony Narodowej (2002). Doktoryzował się w Akademii Pomorskiej 
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w Słupsku. W latach 1988-2007 pełnił zawodową służbę wojskową. Historyk i publicysta. Autor 
kilkudziesięciu artykułów i recenzji publikowanych w czasopismach naukowych i popularnonau
kowych.

NEUBAUER Tomasz - doktor nauk humanistycznych. Kierownik/Adiunkt - Dział Opracowań 
Archiwaliów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Zajmuje się historią Marynarki Wojennej, 
historią techniki morskiej oraz bezpieczeństwem morskim państwa.
PATER Walter - komandor porucznik w stanie spoczynku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, 
były kierownik Działu Historycznego Muzeum Marynarki Wojennej.

PIETKIEWICZ Iwona - doktor habilitowana, profesor AMW; pracownik naukowo-dydaktyczny 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej. Absolwentka 
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku (mgr pedagogiki), Akademii Jana Długosza w 
Częstochowie (doktor nauk humanistycznych w zakresie historii) oraz Uniwersytetu Warmińsko 
-Mazurskiego w Olsztynie (doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie historii, specjal
ność: historia bezpieczeństwa morskiego państwa). Absolwentka psychologii społecznej na SWPS w 
Warszawie. Autorka wielu publikacji naukowych miedzy innymi: Najstarsze latarnie morskie Zatoki 
Gdańskiej. The oldest Gulf of Gdańsk lighthouses (współautorzy: A, Komorowski, A. Szulczewski), 
Morskie drogowskazy polskiego wybrzeża. Marinę Signposts of the Polish Coast. (współautorzy: A. Ko
morowski, A. Szulczewski), Rozwój statków latarniowych Bałtyku, Cieśnin Duńskich i Kattegatu w la
tach 1820-1988, Admiralski farwater, praca zbiorowa pod red. Iwony Pietkiewicz.
Od wielu lat prowadzi badania naukowe w zakresie historii techniki i historii wychowania, 
a także bezpieczeństwa morskiego państwa. Zainteresowania pozanaukowe: psychologia społecz
na, edukacja zdrowotna, książki beletrystyczne i literatura faktu, podróże oraz Nordic Walking.

ROCHOWICZ Robert - absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, z zawo
du dziennikarz. Autor kilkuset artykułów o tematyce wojskowej oraz opracowań historycznych z 
dziejów Wojska Polskiego. Zajmuje się głównie historią polskiej Marynarki Wojennej po 1945 r. Pu
blikuje w miesięcznikach „Morze", „Wojsko i Technika", „Lotnictwo" oraz kwartalniku „Poligon". 
Współpracownik Fundacji im. K. Pułaskiego.

STOKKE, Michael - historyk. Pracuje w Centrum w Narwiku połączonym z Muzeum Wojny Czer
wonego Krzyża. Specjalizuje się w tematyce jeńców wojennych II wojny światowej.

SWIĘCH, Andrzej W. - archeolog i hydrograf. Specjalizuje się m.in. w badaniach podwodnych 
i morskich oraz tematyce związanej z wrakami z czasów I i II wojny światowej.

TYMIŃSKI Jan - doktorant Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pra
cownik Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

WOJCIECHOWSKI Zbigniew - komandor porucznik rezerwy, doktor, długoletni Dyrektor Mu
zeum Marynarki Wojennej w Gdyni i pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni Trójmiasta. Zajmu
je się historią wojskową ze szczególnym 
uwzględnieniem dziejów oręża polskiego na morzu.
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