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Dr Czesław Ciesielski

Z DZIEJÓW KORPUSU OFICERSKIEGO MARYNARKI WOJENNEJ 
W LATACH II RZECZYPOSPOLITEJ

Kształtowani© się jednolitego korpusu oficerskiego Marynarki 
Wojennej w okresie dwudziestolecia międzywojennego było procesem 
dość złożonym. Został on zdeterminowany zarówno rodowodem kor
pusu oficerskiego, jak i charakterem tego specyficznego rodzaju sił 
zbrojnych w ówczesnej Polsce?. Omówieniu tego problemu warto po- 

święcić nieco miejsca.
W Marynarce Wojennej okresu II Rzeczypospolitej u zarania jej 

istnienia wytworzyła się Specyficzna sytuacja kadrowa. -Władze Ma
rynarki rozporządzały bowiem od początku znaczną liczbą oficerów, 
a także podoficerów. Kadra ta wywodziła swój rodowód zawodowy ż 
byłych marynarek państw zaborczych: rosyjskiej, austro-węgier&kioj 
i niemieckiej. Obierając karierę zawodową w marynarce wojennej Po
lacy uzyskiwali niejednokrotnie wysokie stopnie oficerskie, a także 

zajmowali wiele 'odpowiedzialnych stanowisk, co miało miejsce zwła
szcza w rosyjskiej flocie czarnomorskiej i bałtyckiej.

W obliczu zbliżającej się klęski państw centralnych. i zwycięstw 
,wa rewolucji w Rosji wielu Polaków, oficerów i podoficerów, na wieść 
o odrodzeniu państwa polskiego, zaczęło przybywać do Warszawy. 
W procesie skupienia tej kadry istotną rolę odegrał listopadowy de
kret o utworzeniu Marynarki Wojennej. Już pod koniec listopada 
1918 r. liczba przybyłych marynarzy wynosiła około 250 osób, przy 
czym grupa ta nadal wydatnie się zwiększała, Ludzie, ci napływali 
rozmaitymi, niekiedy okrężnymi drogami i w różnym czasie. Proces 

ten zakończył się w zasadzie w 1921 r.
Wśród przybywających do kraju pi zoważali oficerowie wywodzą

cy swój rodowód zawodowy z marynarki rosyjskiej i to zarówno z 
korpusu morskiego, jak i technicznego. Hyli to przeważnie Polacy 
zamieszkujący tzw, kresy wschodnie lub terytoria położone w .głębi
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Rosji. Drugą co do wielkości grupę stanowili oficerowie z byłej ma
rynarki austro-węgierskiej. Wynikało to stąd, że społeczeństwo pol
skie w zaborze austriackim odnosiło się raczej przychylnie do za

wodowej służby oficerskiej w wojsku i marynarce. Synowie- wielu ro
dzin tu właśnie szukali kariery życiowej. Natomiast społeczeństwo 
polskie w zaborze pruskim wskutek długoletniej polityki germaniża- 
cyjnej, na ogół niechętnie odnosiło się do służby zawodowej w armii 
i marynarce niemieckiej. Z tych też, między innymi,względów tylko nie
liczni oficerowie wywodzili się z byłej marynarki niemieckiej. Według 
relacji M. Burhardta, w końcu 1920 r. lista prowizorycznie zweryfi
kowanych oficerów w trzech służbach : morskiej, technicznej i rzecz* 
no-brzegowej obejmowała 223 osoby. W zespole tym 72% oficerów 

wywodziło swój rodowód z marynarki rosyjskiej, 22% z austro-węgier- 
1/skiej i zaledwie około 6% z niemieckiej. ' Dane te znajdują potwier

dzenie także w innych opracowaniach i relacjach, między innymi u 
2/B. Trojanowicza-Piotrowskiego. '

Napływający oficerowie wnieśli do nowo tworzonej marynarki stop
nie wojskowe właściwe poszczególnym marynarkom wojennym, poczy

nając od stopni najniższych, a kończąc na kontradmiralskich. Repre
zentowali oni różnorodne doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i służ
bowe, posiadali różnorodne wyszkolenie i wychowanie wojennomorskie, 
będące wynikiem różnych szkół i systemów wychowawczych morskich 
uczelni państw zaborczych. Wśród oficerów najbardziej nierówne wy
szkolenie fachowe i wartości moralne wykazywała grupa oficerów z 
byłej marynarki carskiej. Oficerów tych, przeważnie absolwentów Mor
skiego Korpusu Kadetów, "cechował często wyniosły stosunek do 

podwładnych, skłonność do podtrzymywania fałszywie pojętego autory
tetu, wynikającego nie tyle z dobrego przykładu osobistego, ile z po

siadanego stopnia i stanowiska oraz szorstkość wobec podwładnych

1/ M. Burhardt: Wspomnienia z Departamentu Spraw' Morskich i Kie
rownictwa Marynarki Wojennej w latach 1919-1928, s. 8, Relacja 
w Wydziale Historycznym Mar. Woj.

2/ B. Trojanowicz-Piotrowski: Wspomnienia ze służby w Marynarce 
■Wojennej w latach 1920-1927, s.- 110-111, Relacja w Wydz. Hist.
Mar. Woj.



przy równoczesnym czołobitnym i uniżonym zachowaniu się wobec- 
przełożonych".^ Odrębną sylwetkę reprezentowali oficerowie z byłej 

floty austro-węgierskiej. Wyróżniali się giętkością i układnością, pew
nym schematyzmem w pojmowaniu zasad dyscypliny i powściągliwym, 
"dyplomatycznym" stosunkiem do podwładnych, w który m wyczuwało 

4/się brak prostolinijności i szczerości. Ta charakterystyka pokryv.-«u 
się z odczuciami j obserwacjami znacznej części młodszych ofice
rów, absolwentów Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej i Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej.

Oficerowie korpusu morskiego posiadali różny, w wielu przypad

kach bardzo skromny, staż zawodowy w marynarkach państw zabor
czych. Jedynie nieliczni wyróżniali się długim stażem w dowodzeniu 
i dużym doświadczeniem wojennomorskim. Należeli do nich przede 
wszystkim dwaj kontradmirałowie byłej floty rosyjskiej: K. Porębski 
i W. Kleczkowski. Pierwszy z nich był między innymi dowódcą tor
pedowca "Triewożnyj", krążownika ' Makarów" i zagrodowca "Jenisej", 
a następnie już w czasie wojny dowodził pancernikiem "Imperatrica 
Maria" i brygadą krążowników na Morzu Czarnym. Równie poważny 
staż dowodzenia miał W. Kleczkowski. Jako zastępca dowódcy krą
żownika brał udział w wojnie z Japonią. Później dowodził okrętami 
podwodnymi "Pieskar" i "Okuń", dywizjonem okrętów podwodnych, zaś 
w czasie wojny brygadą Okrętów podwodnych na Morzu Czarnym. 
W grupie oficerów starszych sytuacja pod tym względem nie była naj
lepsza. Jeden z komandorów podczas wojny dowodził kanonierką , 
trzech monitorami rzecznymi, jeden torpedowcem, a jeden był star
szym oficerem lekkiego krążownika. Spośród komandorów poruczni- 

* 
ków zaledwie kilku mogło wykazać się stażem w dowodzeniu. Ofice
rowie młodsi pełniący w marynarkach państw zaborczych służbę w 
stopniach micztnanów, chorążych lub Leutnantów zur Sec mieli na 

.5/ ogół skromny staż pływania bez praktyki w dowodzeniu.

3/ T. Borysiewicz: Dywizjon trałowców i jego działania bojowe w 1939r, 
s. 21, Relacja w Wydz. Hist. Mar.Woj.

4/ Tamże, s. 21.

5/ Burhardtt op. cit, s. 17.
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Znacznie korzystniejszy byt układ w korpusie oficerów technicz

nych. Korpus ten skupiał sporą grupę doskonałych fachowców - inży
nierów mechaników i budowy okrętów, legitymujących się poważnym 
stażem zawodowym zarówno na jednostkach pływających, jak i w 
stoczniach. W zespole inżynierów' morskich znajdowali się między 
innymi: gen. M. Borowski - były flagowy mechanik Floty Bałtyckiej, 
gen. T. Bobrowski - były naczelny mechanik portu wojennego w Se- 

• fyl
wastopolu-wszy scy z marynarki rosyjskiej. ' Wśród komandorów por. 
znaleźli się tacy znani specjaliści budownictwa okrętowego i mecha
nicy, jak: D. Małecki, W.Morgulec, M. Sasinowski, K. Czernicki, St. 
Rymszewicz, W. Żelechowski ; komandorzy ppor A. Garnuszewski, 

W.Zejma, K. Siemaszko, A. Rylke oraz kilkunastu młodszych inżynie
rów, również z pełnymi kwalifikacjami i dłuższym stażem: A. Czesno- 

, , 7/wieki, S. Kamieński, Z. Sladkowski, H. Sipowicz i inni.
Tworząca się w trudnych warunkach Polska Marynarka Wojenna, 

nie posiadając portów, stoczni i odpowiednich okrętów, nie była w 
stanie zapewnić większości wymienionych fachowców właściwych sta

nowisk, odpowiadających ich kwalifikacjom. Mimo niewielkich perspek
tyw wielu pozostało w służbie wojennomorskiej. Z drugiej jednak 

strony, określona sytuacja spowodowała, że kwalifikacje znacznej czę 
ści tych specjalistów, głównie z zakresu budownictwa okrętowego, nie 
zostały optymalnie wykorzystane.

W formującym się oficerskim korpusie marynarki wr początkowym 
okresie brak było wspólnych więzi, a w konkretnych polskich wa
runkach wystąpiło wiele czynników, które utrudniały zespalanie się 
stanów osobowych. Szkoły morskie państw zaborczych nie umożliwia
ły słuchaczom zdobycia wiadomości o przeszłości Polski na morzu. 
Wśród oficerów byli nawet tacy, którzy niewiele o Polsce wiedzieli i 
znaleźli się w kraju przypadkowo, chroniąc się tutaj przed rewolucją. 

Wielu z przybyłych nie znało również w wystarczającym stopniu ję
zyka polskiego, co’ utrudniało odpowiednie kierowanie ludźmi i szko
lenie.

6/ W. Żelechów ski: Krótkie biograficzne dane o byłych oficerach Pol
skiej Marynarki Wojennej, s. 23 ( w zbiorach Wydz. Hist, Mar. Woj.) ; 
Burhardt, op.cit.; s. 17, 20.

7/ "Rocznik Oficerski 1923", Warszawa 1923, s. 1447.
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Większość oficerów miała dłuższą przerwę w służbie morskiej, 
spowodowaną wypadkami rewolucyjnymi i rozkładem armii państw za

borczych. Wielu było zdemoralizowanych bezczynnością i wydarze
niami, niektórzy nie uznawali dyscypliny i odwykli od normalnej służ
by, a "więź ideowa łącząca ich z pojęciem narodowości i własnej 

państwowości, została w długoletniej służbie prawdopodobnie poważ
nie nadwątlona".8^ Sytuację komplikowało również to, że część z 

przybywających przeszła zaledwie skrócone przeszkolenie wojenno- 

morskie, otrzymując stopień oficerski z dodatkiem "czasu wojennego".
Trudności potęgował brak jednolitej terminologii wojennomorskiej 

i właściwych regulaminów, odpowiedniej bazy dla lloty oraz niezrozu
mienie potrzeby istnienia Marynarki Wojennej wśród sfer rządowych. 
Ponadto oficerowie mieli odmienne poglądy na wiele zagadnień zwią

zanych ze służbą morską i sami potrzebowali jednolitej . szkoły i we
wnętrznego skonsolidowania przed przystąpieniem do organizacji i 
budowy polskiej floty morskiej. Wszystkie te czynniki sprawiły, że 
proces integracji kadry był niełatwy i stosunkowo długotrwały.

Pragnąc nadać tworzeniu Marynarki Wojennej właściwy kierunek 
organizacyjny i rozwojowy, jej władze od początku zmuszone zosta

ły do podjęcia szeregu przedsięwzięć zmierzających do unormowania 
warunków służby i odpowiedniego rozwiązania problemu uzupełniania 
kadr wojennomorskich. Zadaniem pierwszoplanowym stawała się wery

fikacja przybywających, ujednolicenie stopni, określenie listy starszeń
stwa, sk terowanie części oficerów na stanowiska, a jednocześnie 
stworzenie niezbędnej rezerwy. Potrzeba realizacji tego zadania była 
tym pilniejsza, że wielu oficerów nie mogło się wykazać odpowiedni
mi dokumentami uprawniającymi do posiadania właściwych stopni woj

skowych i zajmowania określonych stanowisk.
W drugiej połowie 1919 r. przy Departamencie Spraw Morskich 

.9/ powołana została komisja weryfikacyjna dla oficerów marynarki.
Na czele komisji stanął płk mar. W. Panasewicz, a członkami jej byli: 
płk mar. inż, B. Muller i ppłk mar. inż, W. Żelechowski. Zadaniem komisji 
było przedstawienie szefowi DSM wniosków w sprawie przyjęcia

8/ Borysiewicz: op. cit., s. 20.
9/ Dziennik Rozkazów Wojskowych) 1919, nr 8.5, poz, 2087.
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oficerów do marynarki oraz prowizoryczne określenie stopni wojsko
wych i starszeństwa w służbie. W oparciu o przedstawione wnioski 

wszyscy oficerowie zostali prowizorycznie zweryfikowani w stopniach 
o jeden lub dwa niższych W stosunku do ostatecznej weryfikacji. 
Jedynie kilku najstarszych zostało wówczas zweryfikowanych we 
właściwych stopniach. Byli to między innymi: kontradmirałowie K. Po
rębski i W. Kłoczkowski oraz komandorzy - J. świrski 1 W, Panase- 
wicz z byłej marynarki rosyjskiej^ a także kilku oficerów z byłej au
stro-węgierskiej marynarki wojennej.

Na początku listopada 1920 r. powołano kolejną komisję dla 
przeprowadzenia weryfikacji oficerów marynarki; jej przewodniczącym 
został mjr mar. Cz. Petelenz.^^ Ostateczne wyniki przygotowywanej 

od dłuższego czasu właściwej weryfikacji oficerów ogłoszone zosta

ły z początkiem 1921 r. Weryfikację przeprowadzono na ogół dość 
solidnie i skrupulatnie, choć być może nieco na wyrost.

Komisja weryfikacyjna przy określaniu właściwych stopni i wysłu
gi lat w służbie wojennomorskiej kierowała się następującymi zasa
dami:

- jako pierwszy stopień oficerski dla byłych oficerów marynarki ro
syjskiej przyjęła stopień gardemarina okrętowego; dla oficerów z by
łej marynarki austro-węgierskiej stopień See Aspiranta, a dla byłej 
marynarki niemieckiej - Fahnricha zur See;

- służbę pełnioną w czasie wojny w twierdzach morskich (np. Sewa
stopol, Rewel, Kronsztad i Pola) traktowano jako służbę liniową z 

uwagi na to, że bazy te były narażone na ataki okrętów nieprzyja
cielskich;

- oficerom, którzy ukończyli szkoły specjalne poszczególnych dzie
dzin służby wojennomorskiej (artylerii, torpedową, podwodnego pływa
nia i in.), a po ich uKończeniu pełnili służbę we właściwych specjal

nościach doliczano czas w nich przebyty i fakt ten traktowano jako 
11/ ukończenie wyższych specjalnych zakładów naukowych. '

1O/ Rozkaz szefa Departamentu Spraw Morskich, 1920, nr 94.
11/ Rozkaz szefa Departamentu Spraw Morskich, 1920, nr 5.
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Wyniki końcowej weryfikacji ogłoszone zostały dla oficerów mor
skich pod koniec Stycznia, a dla oficerów technicznych na począt
ku kwietnia 1921 r. Przeprowadzona weryfikacja stanowiła ważny 
krok w procesie tworzenia jednolitego korpusu oficerskiego i unor
mowania warunków służby w Marynarce Wojennej. Objęła bowiem 

swoim zasięgiem cały korpus oficerski, ustalała wreszcie właściwe 
stopnie? (na razie jeszcze według nomenklatury armii lądowej, jedy
nie z dodatkie m "marynarki") , określała starszeństwo w służbie oraz 
umożliwiała koordynację etatów ze stopniami służbowymi. Przy tym 
znaczna część oficerów zweryfikowana została w stopniach o jeden 
lub dwa wyższych w stosunku do poprzedniej, prowizorycznej ■wery

fikacji. Jednocześnie w jej wyniku stan liczebny oficerów marynarki 
został znacznie zredukowany.

Na podstawie weryfikacji utworzono trzy korpusy osobowe ofice
rów marynarki: morski, techniczny i rzeczno-brzegowy. Strukturę sta

nów osobowych obrazuje tabela.

Tabela 1

Stan oficerów Marynarki Wojennej 
12/ według weryfikacji z 1921 r.

Stopień
Korpus 
morski

Korpus 
technicz.

Korpus 
rzeczno- 
brzegowy

Razem

Generał porucznik 3 ■ - - 3

Generał podporucznik 2 ■ - 2

Pułkownik 9 - 9
Podpułkownik 1O 1 11
Major 16 9 4 29
Kapitan 15 9 12 36
Porucznik 32 1O 28 70
Pod porucznik 2 - 6 8

Razem: 89 28 51 168

12/ Rozkazy szefa Departamentu Spraw Morskich, 192 1, nr 9, 38 i 66.
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Zaszeregowanie oficerów do trzech korpusów osobowych wynika
ło ze specyficznej sytuacji, w jakiej tworzyła się Polska Marynarka 
Wojenna. Jeżeli tworzenie dwóch pierwszych było całkowicie uzasad

nione, to innowacją nie spotykaną w innych marynarkach było wyod

rębnienie korpusu oficerów rzeczno-brzegowych. Pewne uzasadnienie 
utworzenia tego korpusu oficerów spotykamy w rozkazie szefa Kie
rownictwa Marynarki Wojennej, wiceadmirała K. Porębskiego, który 

pisał: "Z uwagi na wielki brak oficerów marynarki posiadających od
powiednie kwalifikacje w latach 1918-1919, DSM zmuszony był przy

jąć do Marynarki oficerów bez odpowiednich kwalifikacji i stworzyć 
pewną rezerwę oficerów nadających się więcej do służby ńa lądzie 

13/ i zgrupowanej w korpusie rzeczno-brzegowym". ' Oficerowie sklasy
fikowani w tym korpusie posiadali przeważnie niskie stopnie wojsko
we, nie mieli ukończonych normalnych szkół oficerskich, ani też prak
tyki na okrętach wojennych. Natomiast część z nich ukończyła szko
ły żeglugi handlowej i mogła się wykazać pewną praktyką na stat
kach handlowych.

Według pierwotnych założeń, tworzenie korpusu rzeczno-brzegowe- 
go traktowane było jako prowizorium. W sytuacji gdy do marynarki 
napłynęła większa liczba oficerów z byłych marynarek państw zabor
czych, posiadających pełne kw'alifik acje zawodowe oraz w związku 
z projektem utworzenia Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej "znikła 
potrzeba uzupełniania kadry przez oficerów niewykwalifikowanych". 
Wobec tego korpus oficerski został pozbawiony podstawy dalszego 
istnienia i w myśl pragmatyki oficerskiej miał ulec likwidacji. Rok 1926 

wyznaczony został jako termin ostatecznego rozwiązania korpusu 
rzeczno-brzegowego. Do tego czasu część oficerów posiadających 
pewne kwalifikacje morskie miała przejść do korpusu morskiego i 
technicznego, inni kierowani byli do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wo
jennej celem zdobycia kwalifikacji niezbędnych w służbie morskiej, 

14/ pozostali zaś mieli przejść do rezerwy. ' Mimo podjęcia pewnych 

kroków przygotowawczych w tym kierunku, planowana likwidacja kor
pusu oficerów rzeczno-brzegowych nie została jednak ostatecznie

13/ Rozkaz szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, 1922, nr 1OO. 
14/ Tamże.
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przeprowadzona i korpus ten istniał do końca okresu międzywojen
nego, stanowiąc podstawę kadrową Flotylli Rzecznej na Polesiu.

Równolegle z weryfikacją starano się wyodrębnić stopnie wojsko
we, właściwe Marynarce Wojennej, zamiast używanych stopni wojsk 
lądowych, pragnąc w ten sposób zaznaczyć odrębny charakter mor
skiej siły zbrojnej. Stopnie te wprowadzał rozkaz szefa Departamen
tu Spraw Morskich z dnia 22.02.1921 r. W odniesieniu do oficerów 

nomenklatura stopni przedstawiała się następująco: admirał, wiceadmi
rał, kontradmirał, komandor, komandor porucznik, komandor podpo
rucznik, kapitan-porucznik marynarki, porucznik marynarki, podporu
cznik marynarki i chorąży marynarki. Stopnie szeregowych marynar

ki według starszeństwa były następujące: bosman sztabowy, podcho
rąży marynarki, bosman, bosmanmat, mat, starszy marynarz i mary- 

15/ narz. '
Pewnego rodzaju innowacją w nomenklaturze nowo wprowadzo

nych stopni oficerskich marynarki był stopień "kapitana-port.cznika 
marynarki" w miejsce uprzednio używanego "kapitana marynarki". 
Próbę wyjaśnienia przyjętego podziału podjął J. Kłossowski w nie

dawno opublikowanych wspomnieniach, przypisując jego autorstwo 
kmdr J. Świrskiemu. Założenie, którym miał kierować się świr sk i, był 

swoisty trójstopniowy podział korpusu oficerskiego według hierarchii 
16/ stopni na grupy - admiralską, komandorską i porucznikowską. 

Nowy stopień, którego nazwa została prawdopodobnie zapożyczona 
z nomenklatury obcej, w polskich warunkach i w odczuciu polskich 
oficerów, przede wszystkim tych, którzy przedtem nosili stopnie kapi
tańskie, oznaczał niewątpliwie degradację. Nic też dziwnego, że wr 

niedługim czasie przywrócono stopień kapitana marynarki.
W ślad za weryfikacją, w latach 1921-1922 dokonano znacznej 

redukcji etatów i stanów osobowych w Marynarce Wojennej, tworząc 

pewną nadwyżkę etatów w stosunku do stanu osobowego. Procent 

redukcji etatów na wszystkich szczeblach ilustruje tabela 2.

15/ Rozkaz szefa Departamentu Spraw Morskich, 1921, nr 16.
16/ J. Kłossowski: Wspomnienia z Marynarki Wojennej, Warszawą 

1970, s. 155-156.



Tabela 2 
17/Etaty w Marynarce Wojennej w latach 1921-1922

Stan osobowy Etat na dzień 
31.12.1921r.

Etat na dzień 
31.12.1922r.

Procent 
redukcji

Oficerowie 454 225 51

Chorążowie 23 100

Podoficerowie 1271 489 62

Marynarze 4005 1535 63

Majstrzy wojskowi 60 33 45

Urzędnicy cywilni 97 67 30

Pracownicy pomocniczy 339 18 96

Razem: 6299 236? 62

U podstaw redukcji leżały niewątpliwie względy natury ekonomicz
nej, wyłączenie Marynarki Handlowej wraz z całym personelem spod 

kompetencji władz wojennomorskich i przejście Marynarki Wojennej 
na tory organizacji pokojowej. W niekorzystnych warunkach ekonomi

cznych początków tworzenia floty, ze względu na trudności finanso
we państwa i okrojony budżet, utrzymanie tak licznych stanów oso
bowych było luksusem, na który marynarka nie mogła sobie pozwo
lić. Przeprowadzona redukcja osłabiła wprawdzie korpus oficerski, 
zwłaszcza grupę oficerów technicznych, jednocześnie jednak zarów
no weryfikacja, jak i redukcja były posunięciami niezbędnymi i pozy
tywnymi. W ich wyniku zmniejszono liczbę oficerów starszych i nie
jednokrotnie pod względem fachowym mało przydatnych, a także w 
wielu przypadkach zdemoralizowanych.

17/ E. Kosiarz: Powstanie i rozwój Polskiej Marynarki Wojennej w 
latach 1918-1926, "Wojskowy Przegląd Historyczny", Warszawa 
1969, nr 1, s, 131;
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Potwierdzenie tego znajdujemy w dokumencie opracowanym przez 
wiceadmirała K, Porębskiego, który dokonując oceny przeprowadzo

nej redukcji, pisał: "Po zdemobilizowaniu starszych roczników, szcze
gólnie byłych marynarek flot zaborczych, których przewrót 1918 r. 
wyprowadził z równowagi, stan moralny znacznie się poprawił. Ilość 
wykroczeń zmniejszyła się do minimum. Kierownictwo Marynarki Wo
jennej bezwzględnie wykorzenia i wyzbywa się jednostek nie stoją- 

10/ 
cych na dostatecznym moralnym poziomie". '

W okresie, jaki nastąpił po weryfikacji,w wewnętrznej strukturze 

korpusu oficerskiego Marynarki Wojennej zachodziły nadal pewne 
zmiany. Rzeczywisty stan liczebny oficerów zawodowych w 1923 r. 
Ilustruje tabela.

Tabela 3

Stan faktyczny oficerów Marynarki Wojennej według 
19/ podstawowych korpusów 1 stopni w 1923 roku '

Korpus 
oficerów

Admi
rałowie Kmdr Kmdr 

por.
Kmdr 

ppor. Kpt. Por. Ppor. Razem

Morski 1 9 12 20 25 4 77

Techniczny .1 7 6 11 6 •m 32

Rzecżno- 
brzegowy

•e 1 , 1 14 57 2 55

R a z e m: 2 7 1? 19 45 63 6 164

Z podanego zestawienia wynika, że oficerów młodszych, w stop
niach poruczników i podporuczników, zwłaszcza w korpusie morskim 
1 technicznym było niewielu, podczas gdy rozwijająca się coraz in
tensywniej flota stwarzała na nich duże zapotrzebowanie. Fakt ten 
wyraźnie podkreślał pilną potrzebę rozwiązania zarysowującego się

18/ Cyt. za E. Kosiarzem: op. cit., s. 13 1.

19/ "Rocznik Oficerski 1923", op. cit., s. 1443-144?.
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problemu systematycznego dopływu młodych sił oficerskich. Napływ 
oficerów z byłych marynarek państw zaborczych był bowiem jed
norazowy, bez dalszych źródeł uzupełniania.

Sytuacja kadrowa, jak i potrzeby służby tego okresu spowodowa

ły, że znaczna część oficerów korpusu rzeczno-brzegowego pełniła 
służbę we Flocie (na jednostkach pływających, tj. w dywizjonie tor
pedowców i dywizjonie ćwiczebnym), w Kierownictwie Marynarki Wo
jennej i w Kadrze Mar.Woj. Spośród 55 oficerów tego korpusu 6 

miało przydział do Floty, 7 do Kadry Mar. Woj., 4 do Komendy Por
tu Wojennego w Gdyni, i 4 do Kier. Mar. Woj. Z drugiej zaś strony, 
część oficerów morskich pełniła służbę we flotyllach rzecznych 

20/ (13 oficerów w stopniach kpt. i por.). ' Niektórzy oficerowie kor

pusu rzeczno-brzegowego po przeszkoleniu, przeważnie na Tymcza
sowych Kursach Instruktorskich dla Oficerów Mar.Woj. i po odbyciu 
wymaganego stażu pływaniu na jednostkach Floty, uzyskali kwalifika
cje morskie.

Oprócz korpusu oficerów zawodowych w początkowym okresie 
rozwoju Marynarki Wojennej utworzono korpus oficerów rezerwowych, 
również w trzech dziedzinach: morskiej, technicznej i rzeczno-brze- 
gowej. Wynikało to nie tylko z planów mobilizacyjnych, ale także z 
braku odpowiednich etatów. Na liście tej znaleźli się przede wszyst
kim ci, którzy z różnych względów w służbie zawodowej nie mogli 
lub nie chcieli pozostać, nie zostali przyjęci do marynarki, czy też 

, ....... , . 21/zgłosili się w późniejszym okresie.
W grupie oficerów rezerwowych zweryfikowani zostali między in

nymi: w korpusie morskim - H. Pistel, J. Poznański, A.Ledóchowski, 
a w korpusie technicznym - A. Garnuszewski, S.Łęgowski i A. Rylke. 
Poświęcili się oni problemom rozwoju gospodarki morskiej, budując 
jej zręby. Należy także zwrócić uwagę, że część oficerów, którzy 
znaleźli się na liście oficerów rezerwowych, wskutek potrzeb kadro
wych zatrzymano w służbie zawodowej ( z korpusu morskiego 5 ofi

cerów, rzeczno-brzegowego - 12 i z technicznego - 4).

20/ Tamże, s. 1442-1447.

21/ W. Żelechowski: Strzępy wspomnień, s, 8-9, Relacja z Wydz.Hist. 
Mar. Woj.



Tabel a 4

Stan oficerów rezerwowych Według listy z 1923 roku

Korpus oficerów K mdr Kmdr 
por.

Kmdr 
ppor.

Kpt. Por. Ppor. Razem

Morski 1 4 4 11 8 2 30

Techniczny 1 1 10 13 15 8 48

Rzeczno-brzegowy 1 - 2 .23 20 51

Razem: 3 5 15 29 46 30 129

Niektórzy zatrzymani w służbie czynnej przeszli do korpusu oficerów 
. 23/zawodowych.

W późniejszym okresie podstawowym źródłem uzupełniania korpusu 
oficerów rezerwy Marynarki Wojennej byli absolwenci Państwowej 
Szkoły Morskiej, a także część absolwentów wyższych szkół tech
nicznych, po uprzednim odbyciu przeszkolenia wojęnnomorśkiego na 
kursie oficerów rezerwy przy Szkole Podchorążych Marynarki Wojen

nej.
Innym istotnym czynnikiem, mającym obok weryfikacji duży wpływ 

na proces scalania kadry, był problem ujednolicenia pogkidów na 
wszystkie dziedziny służby wbjennomorsklej. Wymagało to odpowied
niego wykorzystania doświadczenia wyniesionego przez oficerów z 
marynarek państw zaborczych, opracowania jednolitych instrukcji, re
gulaminów, terminologii morskiej itp. Z ważności tych zagadnień zda
wano sobie sprawę w De parta niencie Spraw Morskich. W końcu 19 19 
roku szef DSM kontradmirał K. Porębski wydał odpowiednie zal< cenią, 
dotyczące rozpoczęcia wstępnych prac nad przygotowaniem tymcza
sowych instrukcji i przepisów* W tym celu przy sekcji personalno- 
szkolnej utworzony został wydział nauk owo-wydawniczy, na którego

22/ "Rocznik Oficerski 1923", op.ćit., s. 1448-1450.

23/ Tamże, s. 1450.
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czele stanął kmdr por, inż. W. Żelechowski. Żądaniem tego wydziału 
było tłumaczenie i wydawanie dzieł z dziedziny wojennomorskiej, 

tłumaczenie przepisów i instrukcji, tworzenie jednolitej terminologii 
morskiej; do jej opracowania powołana została specjalna komisja 

ł 24-/ pod przewodnictwem kmdra inż. B. Mullera. '
Stopniowo Marynarka Wojenna zaczęła otrzymywać potrzebne ih- 

strukcje i regulaminy. U prowadzono szereg instrukcji z zakresu służ
by artyleryjskiej ha okrętach, szkolenia i strZelań artyleryjskich, re
gulaminy broni podwodnej, służby hydrograficznej, nurków, tymcza
sowy regulamin służby na okrętach, kody - sygnałowy i bojowy i in
ne. Wreszcie na początku 1932 r. wprowadzony, został do użytku

2 5/ służbowego Regulamin Służby Okrętowej, ' który Zawierał jednolite 
normy postępowania i przepisy wprov ad Zające ład i porządek we flo
cie. Rygorystyczne egzekwowanie jego zasad wyrabiało konieczne 

nawyki, usprawniało dyscyplinę, pozytywnie oddziaływało na całość 
życia wewnętrznego ówczesnej floty.

W początkowym okresie ważną sprawą było dokształcenie ofice
rów w zakresie dziejów ojczystych i poprawności języka polskiego. 

Długoletnia służba w marynarkach państw zaborczych wpłynęła na 
to, że wielu oficerów miało nie tylko braki w znajomości historii oj
czystej, ale także w rażący sposób kaleczyło język polski. Jedynie 
oficerowie z byłej marynarki austro-węgierskiej posiadali nienaganną 
znajomość mowy ojczystej. Element ten nie tylko utrudniał szkolenie, 
ale hamował proces scalania kadry i nie oddziaływał wychowawczo, 
Departament Spraw Morskich pragnąc temu zaradzić już w 1.919 r. 

zarządził organizację kursów wieczorowych w tym zakrósie. Na kur
sach tych uczono geografii, gramatyki i stylistyk i, bądź zajmowano 

26/ się literaturą, historią polityczną i wojskową. '

Mimo dość korzystnej sytuacji wyjściowej w korpu ie oficerskim 
należało stosunkowo szybko rozstrzygnąć sprawę kształcenia nowych 
kadr. Wynikało to z© szczególnej struktury zgłaszających się ofice
rów pod względem stopni wojskowych, specjalności, wieku itp.

24-1 Rozkazy szefa Departamentu Spraw Morskich, 1919, nr 24 i 82, 
25/ Regulamin Służby Okrętowej, Wyd, Kier, Mar. Woj.,Warszawa 1932. 
26/ Zarządzenie szefa Departamentu Spraw Morskich z 26,8,1919r.;

M, Borowski: Moja służba w Marynarce Wojennej w latach 191.1- 
1950, Relacja w Wydz. Hist. Mar. Woj., s. 28.
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Konieczność tę dyktował nie tylko aktualny stan, ale także plany 
rozwoju floty. Na niższych stanowiskach oficerskich zaznaczał się 
niedobór, którego systematyczne uzupełnianie było warunkiem rozwo

ju Marynarki Wojennejt w związku z tym konieczne stawało się zor
ganizowanie szkolenia kadry oficerskiej.

W marcu 1921 r. Departament Spraw Morskich uruchomił w To
runiu Tymczasowe Kursy Instruktorskie dla Oficerów Marynarki Wo- 

271 . ■ ,jennej; miały one charakter doraźny. Ich celem było bowiem szyb
kie przeszkolenie wojennomorskie oficerów młodszych. W latach 
1921-1924 na trzech kolejnych kursach zostało przeszkolonych 39 
oficerów.

Władze Marynarki Wojennej dążyły jednocześnie do zorganizowa
nia stałej szkoły dostarczającej flocie nowych oficerów. W 1922 r. 
powołano do życia Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej w Toruniu, 
którą po sześciu latach przemianowano na Szkołę Podchorążych 
Marynarki Wojennej,28^ o trzyletnim programie szkolenia. Do 1931 r. 

SPMW była szkołą jednowydziałową, z wydziałem morskim kształcą
cym oficerów specjalności pokładowo-nawigacyjnej. W 1931 r. otwar
to wydział techniczny, kształcący oficerów mechaników okrętowych, 
a w 1935 r. zorganizowano wydział administracyjny, przygotowujący 

29/ oficerów administracji mar. woj. ( intendentów ).
W latach 1923-1939 SPMW wykształciła 224 oficerów morskich. 

Poza tym promowano na oficerów dwa rocznik’ absolwentów wydzia
łu technicznego ( 1934 r. i 1937 r.) w ilości 23 osób i jeden rocz
nik wydziału administracyjnego w ilości 12 osób.

Zatem dzięki systematycznemu napływowi młodych oficerów, korpus 
oficerów morski był planowo uzupełniany i podlegał procesowi nieustan
nego odmładzania. Podobne zmiany, choć w węższym zakresie, wy
stępowały w korpusie technicznymi, początkowo dzięki stypendystom 

Kier. Mar. Woj., a od 1934 r. drogą normalnego szkolenia na wydzia
le technicznym. Miało to zasadniczy wpływ na zmiany w wewnętrznej

27/ Rozkaz dowódcy Tymczasowych Kursów Instruktorskich, 1921,nrl. 
28/ Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1922r., nr 48;

1928 r., nr 22.
29/ Dziennik Zarządzeń Kier.Mar. Woj,, 1932, nr 2; 1935, nr 21. 
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strukturze korpusów oficerskich. W miarę upływu czasu starsze 

roczniki oficerów, którzy pochodzili z byłych marynarek państw za
borczych, znacznie się przerzedziły.

Niedobór na wyższych szczeblach uzupełniany był przesunięcia
mi oficerów z niższych stanowisk. W latach 1923-1934 z Marynarki 
Wojennej odeszło z różnych powodów 94 oficerów, przeważnie star
szych stopniem i wiekiem. Ubytek ten w korpusie oficerów morskich 
wynosił 57,9% (stanu korpusu morskiego z 1923 r.) w korpusie 

rzeczno-brzegowym - 54,5%, z tym jednak, że około 30% oficerów 

tego korpusu po uzupełnieniu kwalifikacji, przeważnie w wyniku 
przeszkolenia na Tymczasowych Kursach Instruktorskich, przeszło 

do korpusu morskiego. Z korpusu technicznego odeszło 64,5% ofi- 
30/ cerów spośród służących w tym korpusie w 1923 r.

Szczególnie duża grupa oficerów znalazła się poza Marynarką Wo
jenną w latach 1925-1927. Fakt ten wiązał się z odejściem wiceadmi

rała K. Porębskiego ze stanowiska szefa Kier. Mar. Woj. w maju 1925r. 
oraz z polityką personalną w wojsku, prowadzoną po majowym za
machu stanu w 1926 r. Na przykład, rozkazem Ministerstwa Spraw 
Wojskowych z dnia 5 kwietnia 1927 r. w stan spoczynku przeniesie- 

31/ no 33 oficerów marynarki. Odejście w tak krótkim czasie licznej 
grupy oficerów, i to niejednokrotnie dobrych specjalistów, osłabiło 
korpus oficerski Marynarki Wojennej. Z drugiej strony, stworzyło 
możliwość szybkich awansów oficerom młodszym, zwłaszcza jednost
kom rzutkim i ambitnym.

Znaczne pogorszenie się sytuacji kadrowej w warunkach realiza
cji planu budowy okrętów wojennych we Francji, mających w najbliż
szych latach zasilić wydatnie polską flotę, było zjawiskiem niepoko
jącym. W połowie 1928 r. korpus oficerów marynarki liczył 198 osób, 
zatem w porównaniu z rokiem 1923 nastąpił jego nieznaczny wzrost.

30/ Dane w oparciu o "Rocznik Oficerski 1923" i Listę starszeństwa 
oficerów Mar.Woj., sporządzoną na dzień 15.8.1934 r.

31/ M. Burhardt; Wspomnienia z Departamentu Spraw Morskich i Kier. 
Mar. Woj. w 1. 1919-1928, s. 8, Relacja w Wydz, Hist. Mar. Woj.;
St. Ordon: Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1939, Gdy
nia 1966r„ s. 89.
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T abela 5 

3 2/Struktura kadry oficerskiej Marynarki Wojennej w 1928 r. '

Korpus 
oficerów

Admi
rałowie

Kmdr Kmdr 
por.

Kmdr 
ppor.

Kpt. Por. Ppor. Razem

Morski ■ ■» 3 ; 7 ' 13 ;■< . 37 39 39 1J8

Techniczny •••• . 2 8 9 V 38

Rzeczno 
brzegowy -2 8 12 22

Razem: *•* . 5 13 23 54 64 39 198

Dopływ młodych oficerów, absolwentów Oficerskiej Szkoły Mar.Woj., 
nie rozwiązywał problemu kadr, Należało sięgnąć do rezerwy. W tej 

sytuacji 8.6,1928 r, ukazało się rozporządzenie Prezydenta RP usta
lające warunki powoływania oficerów rezerwy do służby czynnej.33^ 

Umożliwiło ono powrót do rłuźby niektórym spośród tych oficerów, 
którzy w pierwszym okresie znaleźli się na liście rezerwowych. Wy
niki w tym względzie nie mogły być jednak zbyt pomyślne.

Tymczasem rozwój floty w najbliższych latach stwarzał koniecz
ność obsadzenia wielu nowych stanowisk odpowiednio przygotowaną 
kadrą, W latach dwudziestych Polska Marynarka Wojenna mogła za
spokoić najpilniejsze potrzeby kadrowe i wykształcić niezbędną ilość 
specjalistów przy pomocy marynarki francuskiej. Od 1921 r. polscy 
oficerowie wysyłani byli do Francji na różne kursy i kierunki studiów 

wojennomorsklch, głównie jednak do Oficerskiej Szkoły Torpedowej, 
Oficerskiej Szkoły Podwodnego Pływania, Oficerskiej Szkoły Artylerii 
Morskiej, Wyższej Szkoły Wojennomorskiej (znanej Ecole de Guerre 

Navale), a także na roczny staż w Szkole Aplikacyjnej dla Podcho
rążych na krążowniku szkolnym "Jeanne d’Arc").^^ 

32/ ”Rocznlk 3ficerski 1928", Warszawa 1928 r., s. 847-856. 
33/ Dziennik Ustaw RP, 1928 r,, nr 61.
34/ Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Kier. Mar, Woj., t. 203, Reali

zacja planu wyszkolenia w© Francji ( 1921-1925); t. 199, Plan 
wyszkolenia personelu we Francji (1925-1928),
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Intensywność szkolenia w szkołach marynarki francuskiej była Szcze
gólnie duża w latach 1925-1930. Wynikało to z planów rozbudowy 

polskiej floty wojennej, realizowanych w stoczniach francuskich ( 1926- 
1932). Budowane niszczyciele i okręty podwodne mia*y wejść poraź 
pierwszy na wyposażenie polskiej fioły.

W’ latach 1925-1933 ukończyło we Francji studia i kursy około 
1OO oficerów', w tym między innymi; 21 - Oficerską Szkołę Torpedo

wą, 18 - Oficerską Szkołę Podwodnego Pływania, 14 - Oficerską 
Szkołę Artylerii Morskiej, 24 - Szkołę Aplikacyjną dla Podchorążych 

oraz 9 - Wyższą Szkołę Wojennotnorską; po jej ukończeniu absolwen
tom przyznawano tytuły oficerów' sztabu generalnego ( od 1928 r. ofi
cerów dyplomowanych). W latach trzydziestych nadal wysyłano ofice
rów na studia i kursy do Francji, jednakże w znacznie ograniczonej 
liczbie. Dzięki tym studiom i kursom marynarka polska mogła wy
kształcić pierwszych specjalistów i rozwiązać przynajmniej niektóię 
pilne problemy kadrowe. Istnieje jednak pogląd, że korzyści, jakie 
polscy oficerowie wynieśli ze studiów we Francji,były nierówne, a w 
niektórych dziedzinach nawet problematyczna. Zastrzeżenia budził za
równo merytoryczny zakres wiedzy, jak i niejednokrotnie dość przy
padkowy dobór kandydatów. Dotyczyło to zwłaszcza studiów w Ecole 
de Guerre Navale. Wiedza wyniesiona z tej uczelni w niewielkim stop

niu mogła mieć zastosowanie w warunkach Polskiej Marynarki Wojen- 
. 35/ nej. '

Stopniowo stan i poziom wyszkolenia kadry ulegały pozytywnym 
przemianom. Niedobory personalne usuwał systematyczny wzrost kad

ry oficerskiej, W połowie 1930 r. jej stan liczebny w omawianych 
trzech korpusach osobowych wzrósł do 233 osób. W korpusie mor- 

36/ skim było 162 oficerów, technicznym - 42 i rzeczno-brzegowym-29. ' 

Na uwagę zasługuje jednak fakt dalszego znacznego odmłodzenia, 
zwłaszcza korpusu morskiego. W korpusie tym liczba oficerów młod
szych w stopniu porucznika i podporucznika wzrosła do 1OO, przy

35/ Kłossowski: op. cit., s. 256-257; T. Borysiewicz: Materiały do or
ganizacji i działalności Polskiej Marynarki Wojennej w okresie 
1920-1945, s. 1O1, Relacja w Wojskowym Instytucie Historycznym, 

36/ CAW, Akta Kier. Mar. Woj., t. 326, Lista starszeństwa oficerów
Marynarki Wojennej, sporządzona na dzień 15.8.1930 r. 
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czym absolwenci SPMW stanowili w nim około 50% stanu, podczas 
gdy w połowie 1928 r. tylko 36% całego stanu oficerów morskich.

Struktura wewnętrzna korpusu morskiego i technicznego podlega
ła bardziej intensywnym zmianom w następnych latach. Zmieniał się 
stosunek do służby oficerów wywodzących się z byłych marynarek 
państw zaborczych, zacierały się różnice. Niemały wpływ na te po

zytywne przeobrażenia wywarł tworzący się w tym okresie własny 
system szkolenia kadr oficerskich. Począwszy od 1929 r. organizo
wano każdorazowo dla nowo mianowanych podporuczników - absolwen
tów wydziału morskiego tzw. kursy aplikacyjne dla podporuczników 
(trwające rok). Podobne kursy, ale z oddzielnym programem, tworzo

no od 1934 r. dla absolwentów wydziału technicznego SPMW (trwały 
one około 15 miesięcy). W programach tych kursów dużo uwagi po
święcano ćwiczeniom praktycznym z zakresu tych dziedzin, z który
mi młodsi oficerowie stykali się podczas służby liniowej. Dlatego też 
kursy te miały charakter raczej stażu niż kursu. Na kursie aplika

cyjnym kończył się pierwszy okres kształtowania się oficera mary
narki. Praktycznie więc zanim młody człowiek mógł rozpocząć właś
ciwą karierę oficera marynarki, upływały 4 lata.

Po 2—3 latach służby na jednostkach pływających lub w forma

cjach floty następowała specjalizacja oficerów korpusu morskiego na 
Odpowiednich kursach. Poczynając od 1932 r. uruchamiano dla nich 

następujące kursy: Kurs Oficerów Artylerii Morskiej, Kurs Oficerów 
Sygnałowych, Kurs Oficerów Broni Podwodnej, Oficerski Kurs Nawi

gacyjny, Kurs Oficerski Obserwatorów Lotnictwa Morskiego, a także 
37/ Oficerskie Kursy Podwodnego Pływania. Oprócz wymienionych kur

sów organizowano w marynarce, począwszy od 1930 r., kilk umiesię- 
czne oficerskie kursy taktyczne dla oficerów korpusu morskiego w 
stopniach kapitanów 1 komandorów podporuczników, przeważnie do
wódców okrętów. W oparciu o doświadczenie zdobyte na tych kur

sach utworzono w początkach 1938 r, roczny Wyższy Kurs Taktycz

ny Marynarki Wojennej.

37/ Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. I, cz. 5, 
Londyn 1962 r., s. 51.
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Wszystkie wymienione czynnik i, wśród których istotną rolę ode
grały nowe okręty wchodzące do służby, złożyły się na to, że kor

pus osobowy Marynarki Wojennej stawał się coraz bardziej jednoli
ty. O tym naturalnym procesie integracyjnym pisał kmdr K.Korytow- 
ski: W korpusie oficerskim zatarły się różnice, skrystalizowały się 
zapatrywania, k ażcly czuje, że wielkiej służy sprawie, której jest 

pionierem. Że czeka go wielki trud i daleka jeszcze droga do zrea
lizowania tego, co według jego najgłębszych przekonań jest rzeczą 
konieczną, jest rzeczą, która wiąże się ściśle z promienną i potęż

ną przyszłością Państwa. Ta wspólna, szczera i głęboka ideologia, 
oparta na koniecznym i wzajemnyn zaufaniu sprawia, że nie może 
być niczego, co by nas dzieliło, lecz łączy nas wspólny trud, wspól
na wiara, wspólne nadzieje. Sprawia to, że zespół naszych korpu
sów osobowych staje się coraz bardziej jednolity, zwarty i jako ta
ki promieniuje dodatnio na najmłodsze pokolenie podchorążych, podo
ficerów i marynarzy"/'^ Nie wnikając głębiej w poszczególne elemen

ty tej wypowiedzi, należy się zgodzić z jej zasadniczym wątkiem, tj. 
z postępującym zespalaniem się kadry.

W 1934 r. korpus oficerów marynarki liczył już 284 osoby. Dal

szym zmianom uległ jego skład wewnętrzny.
Tabela 6 

39/ Struktura wewnętrzna korpusu oficerskiego w 1934 roku

Korpus 
oficerów

Admi
rałowie

Kmdr Kmdr 
por.

K mdr 
ppor.

Kpt. Por. Ppor. Razem

Morski 2 1 9 14 Op 54 194
Techniczny - 4 9 ■ 11 6 58 :
Rzeczno- 
brzegowy -* - - 3 19 10 ** 32

Razem: 2 13 26 62 o 3 79 284

38/ K. Korytowski: Nasze nadzieje a rzeczywistość, "Przegląd Mors
ki", 1932 r., nr 41, s. 2569. '

39/ Lista starszeństwa oficerów Marynarki Wojennej, sporządzona na 
dzień 15.8.1934 r. (dodatek do "Przeglądu Morskiego").
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W korpusie morskim 86% stanowili już oficerowie wykształceni 
w polskim szkolnictwie wojennomorskim, z tego 75,5% absolwenci 

SPMW. Ich stosunek w 1938 r, wzrósł do około 80% całego stanu. 
Jeżeli doliczyć do tego jeszcze absolwentów Tymczasowych Kursów 
Instruktorskich, to okaże się, że w końcowym okresie dwudziestole

cia międzywojennego liczba oficerów wywodzących swój rodowód za
wodowy z marynarek obcych, wynosiła zaledwie kilka procent.

x 

X X

Przedstawiony zarys kształtowania się i rozwoju kadry oficerskiej 
Marynarki Wojennej stanowi wstępną próbę omówienia tego ważnego 
zagadnienia. Do jego pełniejszej oceny niezbędne będą dalsze bada
nia archiwalne oraz szersze opracowanie dziejów Marynarki Wojen
nej okresu II Rzeczypospolitej. Niemniej jednak dotychczasowy stan 
badań nasuwa Już pewne uwagi natury ogólnej.

Pionierski charakter podejmowanych wówczas zagadnień morskich, 
a także początki polskiej floty wojennej wywarły niewątpliwy wpływ 
na kształtowanie się i rozwój kadry Marynarki Wojennej. Ówczesna 
sytuacja nie pozwalała na szersze rozwinięcie szkolnictwa wojenno- 
morskiego, ograniczała konkretyzację myśli wojennomorskiej. 
Pozóstaje jednak faktem, że wysiłki w zakresie budowy floty i szkol
nictwa wojennomorsklego podejmowane w trudnych warunkach przy
niosły pozytywne rezultaty. Należy podkreślić, że kadrze oficerskiej 
wywodzącej się z byłych marynarek państw zaborczych przypadło w 
udziale spełnienie pionierskiej roli w zakresie budowy iloty morskiej, 
jakkolwiek była to rola niełatwa. Młodsza kadra oficerska, wychowan
kowie OSMW, a później SPMW i kursów krajowych, wnieśli wżycie 

młodej floty inicjatywę, energię i zapał.
W procesie kształtowania się jednolitego korpusu oficerskiego 

bardzo ważną rolę spełniła SPMW, której wychowankowie, zasilając 
systematycznie stan liczebny kadry, stanowili czynnik nieustannego 

jej odmładzania. Kursy aplikacyjne i specjalistyczne pogłębiały ton 

proces.



Por. mar. mgr Bolesław Fengler

WOJSKOWA SKŁADNICA TRANZYTOWA
NA WESTERPLATTE W GDAŃSKU W LATACH 1925-1933

Pierwsza wojna światowa położyła kres ponad stuletniej niewoli 
narodu polskiego. Finał tej wojny miał miejsce w Wersalu, gdzie w 
dniu 28.6.1919 r. podpisany został przez przedstawicieli państw 

Sprzymierzonych i Stowarzyszonych traktat pokojowy z Niemcami. 
W wyniku realizacji postanowień tego traktatu 15.11.1920 r. powsta
ło Wolne Miasto Gdańsk, obejmujące w swoich granicach ląd o po- 

2 2wierzchni 1.951 km i 58 km obszaru wodnego. Tereny te zamie
szkiwało 356 tys. ludności, w tym około 1O% Polaków.^ Opiekę 

nad losami Wolnego Miasta Gdańska sprawować miała powołana w 
dniu 28.6.1919 r. Liga Narodów reprezentowana przez Wysokiego 
Komisarza.

Odrodzona Polska, mimo przyznania jej wąskiego pasa wybrze
ża morskiego, została pozbawiona jedynego w rejonie ujścia Wisły 
okna na Bałtyk, jakim był wówczas port gdański. Wprawdzie w art. 

104 traktatu wersalskiego przyznano Polsce prawo eksploatowania 
portu gdańskiego oraz zarządzania tym portem, ostateczne szcze
góły w sprawie uprawnień polskich na terenie Gdańska ustalone 
zostały w konwencji polsko-gdańskiej, podpisanej 9.11.1920 r. w 

Paryżu, Postanowienia konwencji paryskiej ograniczały niestety u- 
prawnienia Polski w gdańskim porcie, jeśli porównać je z ustalenia- 

2/ ml traktatu wersalskiego. '

.1/ Z. Ciećkowski: Organizacje rewizjonistyczne i paramilitarne Wol
nego Miasta Gdańska. "Przegląd Morski", Gdynia, 1967r„ nr 9.

2/ St. Ordon; Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1939. Gdynia 
1966, s. 33. por. M. Pelczar: Wstęp (w:) Franciszek Dąbrowski: 
Wspomnienia z obrony Westerplatte. Gdańsk 1957, s, 18.
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W lipcu 1920 r., kiedy ofensywa wojsk Republiki Radzieckiej 
przyparła polskie wojska niemalże do wschodnich szańców Warsza
wy, Rada Ambasadorów’ w Spa (Belgia) w zamian za zadeklarowa
ną Polsce przez aliantów pomoc militarną, ograniczyła znacznie do

tychczasowe uprawnienia Polski w Gdańsku. Wyrażało się to prze
kazaniem portu gdańskiego w zarządzanie nowo powołanego urzędu 
- Rady Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku. W skład Rady Portu 
weszło po pięciu delegatów Polski i Wolnego Miasta. Ten mieszany 

organ polsko-gdański miał wykonywać władzę przy zarządzaniu i 
eksploatacji portu, dróg wodnych i ogółu dróg żelaznych w obrębie 

portu. Pracami Rady Portu kierował dyrektor narodowości neutral- 
3/ 

nej; w zasadzie był nim zawsze Szwajcar. '

Wiosną 1920 roku powstał na terenie Gdańska urząd Komisarza 
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd ten miał podwójny 

charakter; z jednej strony był on przedstawicielstwem dyplomatycz
nym rządu polskiego przy Senacie Wolnego Miasta, z drugiej zaś 

centralą nadrzędną wszystkich polskich urzędów na terenie Gdańska. 
Personel Komisariatu Generalnego R P stanowili pracownicy cywil
ni i wojskowi, przy czym pierwszych mianował lub też przydzielał 
każdorazowo Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z urzę
dującym Komisarzem Generalnym RP, drugich Minister Spraw Woj- 

i u 4/skowych. 1
Tocząca się wojna z Republiką Radziecką zmuszała rząd polski 

do importu z sojuszniczej Francji broni i materiałów wybuchowych. 
W tym celu Polska korzystała z usług portu gdańskiego, lecz fakt 
ten wywoływał falę protestów wśród Niemców gdańskich. Już pierw
sze transporty broni dla Polski via Gdańsk, które nadeszły latem 
1920 roku, uwidoczniły trudności, jakie władze polskie będą musia- 
ły pokonywać przy .tego rodzaju operacjach. Transporty polskie by

ły bojkotowane przez robotnik ów portowych.
W celu zabezpieczenia spokojnego tranzytu materiałów wojsko

wych przez port gdański - rząd polski, po uprzednim otrzymaniu

3/ Henryk Strasburger: Sprawa gdańska. Warszawa 1937, s. 21.
4/ Marceli Podlaszewski: Ustrój polityczny Wolnego Miasta Gdańska 

w latach 1920-1933. Gdynia 1966, s. 44.
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zgody pełnomocnika Ligi Narodów w Gdańsku sir Reginalda Towera 
i głównodowodzącego wojskami alianckimi w Wolnym Mieście gen. 

Ryszarda Uackinga, wysłał do Gdańska w pierwszej dekadzie wrze
śnia 1920 r. oddział wojskowy, który rozlokował się w Nowym Por
cie. Konieczność posiadania oddziału wojskowego w porcie gdań
skim stała się jeszcze bardziej oczywista, kiedy po powstaniu Wol
nego Miasta (15.11.1920 r.) okupacyjne wojska angielśko-francuskie 
zostały wycofane z Gdańska. Postanowiono wówczas pozostawić w 
Gdańsku polski wojskowy oddział wartowniczy, który pełnił tam na- 

■ dal służbę wartowniczą przy przeładunkach i transporcie materiałów 
. , ,5/wojskowych. '

W. styczniu 1921 r. Senat gdański zwrócił się do Wysokiego Ko
misarza z wnioskiem o wycofanie polskiego oddziału z Nowego Por
tu. Odpowiedzią na te żądania była replika Komisarza Generalnego 
R.P., uzasadniająca prawa Polski do posiadania w Gdańsku wojsko
wego oddziału wartowniczego. Obydwa postulaty zostały złożone na 
ręce Wysokiego Komisarza Ligi Narodów i stały się początkiem kil
kuletniego sporu między Polską a W.M. Gdańskiem.

Kwestia transportu, miejsca przeładunku, składowania materiałów 

wybuchowych i broni oraz sprawa noszenia mundurów i broni przez 
polski oddział w Wolnym Mieście została początkowo rozstrzygnięta 
decyzją Wysokiego Komisarza gen. R. Hackinga. W dniu 7.4,1922 r. 
zadecydował on, że rolę polskiej składnicy amunicyjnej pełnić bę
dzie plac położony na wyspie Ostrów (Holm). Decyzja ta miała cha
rakter tymczasowy, dlatego też zawierała w swej treści nakaz, aby 

rząd polski i Senat gdański wspólnie wybudowały kanał i basen amu
nicyjny po wschodniej stronie ujścia Martwej Wisły.

5/ Zbiór dokumentów urzędowych dotyczących stosunku Wolnego 
Miasta Gdańska do Rzeczypospolitej Polskiej, Zebrane i wydane 
przez Komisariat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku, 
część II, 1921-1923, Gdańsk 1924, s. 5.

6/ Pismo Komisarza Generalnego R.P. do prezydenta Rady Portu z 
lutego 1922 r. (Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Gdańsku, 
sygn. I. 259/246, s. 5-10),
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Rada Ligi Narodów wobec nierespektowania przez Polskę i Wol
ne Miasto wspomnianej decyzji Wysokiego Komisarza wydała w dniu 

14,3.1924 r. decyzję przyznającą Polsce na Składnicę amunicyjną 
półwysep Westerplatte. Półwysep ten miał być przez władze gdańskie 

przekazany Radzie Portu i odstąpiony przez nią Polsce na czas 

nieograniczony. Do czasu oddania Westerplatte do użytku jako skła
dnicy, Polska uzyskiwała prawo przeładowywania materiałów wojsko

wych w basenie wolnocłowym i w innej części portu. Rada Portu 
została zobowiązana do wykonania wszystkich niezbędnych prac na 
Westerplatte w okresie jednego roku. Jednocześnie ustalono termin 

7/ przekazania rządowi polskiemu półwyspu na dzień 15.3.1925 r. '

1. Polski oddział wojskowy na Westerplatte

w pierwszych latach istnienia składnicy

Warunkiem przekazania Polsce półwyspu Westerplatte było ukoń
czenie wszystkich prac związanych z przystosowaniem go do speł
niania funkcji składnicy amunicji* W marcu 1925 r. prace budowlane 
były dopiero zapoczątkowane, dlatego też wyznaczono następny ter
min na dzień 1.7.1925 r, Kiedy w czerwcu prace przy budowie naj

ważniejszego elementu składnicy, jakim był basen amunicyjny, nie 
zostały zakończone, przesunięto termin na dzień 10.9.1925 r. Termin 

ten także nie okazał się ostateczny, gdyż we wrześniu prace przy 
budowie basenu nie zostały zakończone. Realna ocena sytuacji poz

walała przewidywać, że basen zostanie oddany do eksploatacji pod 
koniec października. Rada Ligi Narodów na swojej wrześniowej sesji 

wyznaczyła ostateczną datę przekazania Polsce półwyspu Westerplat
te na dzień 31.10.1925 r.8/

7/ Zbiór dokumentów urzędowych .... część III, 1924-1926, Gdańsk 
1927, s. 19-20.

8/ Pismo Generalnego pełnomocnika do spraw Westerplatte do szefa 
Wydziału Wojskowego Komisariatu Generalnego RP z 19.9.1925 r. 
(WAP Gdańsk, sygn. 2/413, s. 389).
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Granice polskiej składnicy zostały określone 22.10.1925 r. de
cyzją dyrektora Rady Portu i Dróg Wodnych Henryka de Loesa. 
Tereny składnicy obejmowały obszar 60 ha, zaś obwód terenu liczył 
łącznie 3,5 km.

W dniu 31 października Rada Portu i Dróg Wodnych przekazała 
rządowi polskiemu półwysep Westerplatte. Rząd polski postanowił w 
najkrótszym terminie sprowadzić na ten teren wojskowy oddział war
towniczy, na co uzyskał zgodę Rady Ligi Narodów już w czerwcu 
1921 r. Powołując się na tę decyzję rząd polski zwrócił się w listo- 

■ padzie 1925 r. do Wysokiego Komisarza L.N. Mervyna Mac Donnella 

o wyrażenie zgody na przybycie do Gdańska polskiego oddziału 
wojskowego, składającego się z 2 oficerów, 20 podoficerów zawodo
wych i 66 szeregowców. Mimo ostrych protestów ze strony Senatu 
gdańskiego, Rada Ligi Narodów w dniu 9.12.1925 r. zadecydowała, 
że liczebność polskiego oddziału wartowniczego na Westerplatte bę
dzie wynosiła 88 żołnierzy. Postanowiono, że poza terenem składni
cy amunicyjnej żołnierze polscy będą mogli przebywać jedynie w u- 
braniach cywilnych i bez broni. Składnica nie mogła być obwarowa
na a uzbrojenie wartowników miało odpowiadać wyłącznie celom 
ochronnym. Jednocześnie Rada Ligi Narodów zatwierdziła wysunięte 
ze strony polskiej zastrzeżenia mówiące, że "Rząd Polski zastrzega 
sobie poza tym prawo powiększenia liczby tego oddziału, jeżeli oko- 

9/ liczności będą tego wymagały".
Za przygotowanie dla polskiego oddziału odpowiednich kwater na 

terenie składnicy amunicyjnej, opiekę i nadzór nad nim oraz za wy
dawanie niezbędnych w związku z tym decyzji i rozkazów odpowie

dzialny był Wydział Wojskowy Komisariatu Generalnego R.P.
Przed zorganizowaniem i przybyciem polskiego oddziału wartow

niczego na Westerplatte Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało de
cyzję w sprawie etatów tego oddziału. Z uwagi na to, że pierwszy 

termin przekazania Polsce półwyspu gdańskiego ustalony został na 
15.3.1925 r. , Ministerstwo Spraw Wojskowych zamieściło w "Dodatku 
Tajnym" do Dziennika Rozkazów z dnia 3.2.1925 r. rozkaz ustalają
cy skład osobowy polskiej załogi i kompetencje poszczególnych osób 

9/Zbiór dokumentów urzędowych ..., część III, 1924-1926. Gdańsk 
1927 r., s. 198-200.
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funkcyjnych. Oddział ten miał liczyć 114 żołnierzy: 4 oficerów, 35 
podoficerów zawodowych i 75 szeregowców.

Ponieważ decyzja Rady Ligi Narodów z grudnia 1925 r. zatwierdzi
ła wniosek strony polskiej ustalający liczbę żołnierzy w oddziale 
wartowniczym na 88, należało odpowiednio zmienić polskie przepi- 
sy,^/ Dopiero 31.10.1927 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych doko

nało w Dzienniku Rozkazów zmiany etatów załogi wojskowej na Wes
terplatte. Załoga składnicy amunicyjnej miała składać się z 3 ofice
rów (komendanta, dowódcy oddziału wartowniczego i dowódcy pluto
nu technicznego), z 21 podoficerów zawodowych i 64 szeregowców. 

Oprócz tego ustanowiono 17 etatów pracowników cywilnych i 24 eta
ty psów wartowniczych. Cytowany rozkaz dostosował liczbę etatów 
żołnierskich do ilości określonej 9.12.1925 r. przez Radę Ligi Na
rodów. Aby nie zmniejszać liczebności oddziału na Westerplatte, wła
dze wojskowe wprowadziły na miejsce dotychczasowych etatów sze- 

11/ regowców, etaty pracowników cywilnych.
Pomimo uregulowania spraw etatowych rząd polski był stale po

dejrzewany przez wrogą propagandę niemiecką o niestosowanie się 
do decyzji Rady Ligi Narodów w sprawie liczebności polskiego od
działu na Westerplatte. Prasa niemiecka i gdańska często zamiesz
czała przesadzone liczby. W artykułach tych przekształcano placów

kę na półwyspie gdańskim w silny polski garnizon wojskowy. Prob
lem ten stał się przedmiotem m.in. interpelacji w Volkstagu posła gdań

skiego Edigera, który domagał się wyjaśnienia i odpowiedzi na pyta
nie, dlaczego ilość strażników na Westerplatte nie jest zgodna z umo

wą. Dopiero w grudniu 1927 r. dzienniki gdańskie stwierdziły obiek
tywnie, że liczba polskiego oddziału wartowniczego wynosiła zaled
wie 3 oficerów, 11 marynarzy, 56 szeregowców piechoty, 18 saperów 
i 18 urzędników cywilnych. Razem było to więc 88 żołnierzy i 18 

urzędników cywilnych. Liczba 88 żołnierzy okazała się zgodna z iloś-

10/ Rozkaz dzienny dowódcy oddziału wartowniczego na Westerplatte 
(dalej R-z d.o.w.j nr 1, 20.1.1926 r., pkt 5.
Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Zespół akt Wydzia
łu Wojskowego Komisariatu Generalnego R.P. w Gdańsku (dalej 
WWKG), teczka 22.

11/ CAW, Zespół akt Dodatki tajne dzienników rozkazów Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, teczka 35, nr 7,3O.4.192?r., pkt 40/1. 
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cią załogi, ustaloną decyzją Rady Ligi Narodów. '

Wydział Wojskowy Komisariatu Generalnego R.P. w Gdańsku 
czuwał stale, aby liczba ta nie została przekroczona, jeżeli izaś z 
przyczyn natury obiektywnej znalazł się na Westerplatte żołnierz 
"nadliczbowy", wówczas komendant składnicy odsyłał go natychmiast 

13/ do jednostki macierzystej. '

Rząd Polski podjął niezwłocznie kroki w celu szybkiego sprowa
dzenia oddziału na teren składnicy. W dniu 7.1,1926 r. został wyda
ny rozkaz Szefa Sztabu Generalnego, dotyczący organizacji oddzia- 

’łu wartowniczego, który miał pełnić służbę w składnicy amunicyjnej 

w Gdańsku. W dniu 15 stycznia oddział wartowniczy został sformo
wany. Następnego dnia objął nad nim dowództwo por. Stefan Konie
czny.

W dniu 18 stycznia polski oddział wartowniczy przybył na We
sterplatte. Pierwszym komendantem składnicy został kmdr ppor. Igna
cy Szaniawski. Oddział był początkowo nieliczny; w jego skład wcho
dziło: 2 oficerów, 4 podoficerów zawodowych i 16 szeregowców. 
Pierwszy w historii Westerplatte oddział wartowniczy wystawiony zo
stał przez 59, 63, 66 i 67 pułk piechoty ze składu 4 Dywizji Piecho

ty.
Oddział wartowniczy podzielono na dwie drużyny. Stan osobowy 

jednej drużyny liczył 9 żołnierzy ( 1 podoficer zawodowy i 8 szere
gowców). Z dwóch pozostałych podoficerów jeden został szefem od
działu i jednocześnie zastępcą dowódcy oddziału wartowniczego, a 
drugiego wyznaczono do pełnienia funkcji tzw, sierżanta rachunkowe
go, Spośród przybyłych szeregowców wyznaczono kucharza, szewca, 
krawca i sanitariusza. W dniu 20 stycznia zarówno komendant skład
nicy jak i dowódca oddziału wartowniczego w swoich rozkazach 
dziennych zapoznali załogę z podziałem organizacyjnym oddziału i 

,, , , . , ., 14/ogolnym tokiem służby. Faktyczna służba oddziału na Westerplatte 

rozpoczęła się więc w dniu 20.1.1926 r. Dziesięć dni później zosta

ła przeprowadzona przez Szefa Wydziału Wojskowego Komisariatu

12/ "Gazeta Gdańska", 6.12.1927 r. nr 253.
13/ CAW.WWKG, teczka 9, R-z k„ nr 17, 20.1.1928 r„ pkt. 3.
14/ CAW, WWKG, teczka ż2, R-z d, nr 1, 20.1.1926 r.; teczka 9, 

R-z d.o.w., nr 1, 20.1.1926 r.
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Generalnego R.P. w Wolnym Mieście kmdr ppor. Konstantego Jacy- 

nicza, pierwsza inspekcja oddziału wartowniczego. W dniu 1O lutego 
komendant składnicy zarządził pierwszy alarm bojowy; wykazał on 
kilka niedociągnięć natury organizacyjnej i braki w wyszkoleniu 
ogólnowojskowym. Wyciągnięto z tego wnioski, które odpowiednio wy- 

15/ korzystano w programie szkolenia oddziału. '
Oddział wartowniczy zak waterowany został w jednym z byłych 

domów zdrojowych. Kadra zawodowa i szeregowcy mieszkali aż do 
połowy lat trzydziestych w warunkach niemalże prymitywnych. Pomie
szczenia, które zajmowali, były budowane z przeznaczeniem na let
nie pawilony nadmorskiej plaży; były więc z wielu względów niewy
godne, latem gorące i duszne, a zimą chłodne. Oficerowie i podofi
cerowie zawodowi musieli mieszkać stale ha terenie składnicy; żona
ci i posiadający rodziny nie mogli sprowadzać ich na stały pobyt 
na Westerplatte."*’6/

W pierwszych miesiącach 1926 r. polski oddział na Westerplatte 
był stosunkowo nieliczny, gdyż składnica tranzytowa nie była jesz
cze dostatecznie przystosowana do spełniania przewidzianych zadań. 
Wiele obiektów 1 urządzeń było jeśzcze w stadium budowy i montażu. 
W sierpniu 1926 r. Zwiększono stan ilościowy szeregowych do 55, 

a podoficerów zawodowych do 15. Wówczas to w miejsce dotychcza
sowych dwóch wprowadzono trzy posterunki wartownicze. Licząca 88 

żołnierzy załoga Westerplatte nie była jednak w stanie zapewnić 
składnicy całkowitej ochrony, dlatego też od strony wybrzeża morskie
go postawiono zasieki druciane, których stan był codziennie kontrolo- 

17/ wany. '

Polskie władze wojskowe, a w szczególności Wydział Wojskowy 
Komisariatu Generalnego R.P. w Gdańsku oraz poszczególni komen
danci Westerplatte przykładali wiele wagi do tego, aby mimo specyfi

cznych warunków, w jakich znajdowała się załoga składnicy, służba

15/ CAW, WWKG, teczka 22, R-z d.o.w. nr 7, 29.1.1926 r., nr 15, 
10.2.1926 r.

16/ Raport po kontroli Westerplatte z 1.8.1933 r.
(CAW, Zespół akt Korpusu Kontrolerów, MSW, teczka '<05, 

■ s». 2 O** 2 2 ) «
17/ CAW, WWKG, teczka 9, R-z k. nr 37, 21.8.1927 r. 
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wojskowa nie różniła się zbytnio od służby, jaką pełnili żołnierze 
polscy na terenie kraju. Tak więc żołnierze składnicy mieli zapew

nioną stałą opiekę medyczną. Wśród załogi znajdował się podoficer- 

sanitariusz. Na terenie półwyspu był urządzony gabinet przyjęć le
karskich. Opiekę lekarską nad żołnierzami sprawował lekarz; był on 
wyznaczany przeważnie z Dowództwa Floty. Komendant Westerplatte 

otrzymywał okresowe meldunki o stanie zdrowia załogi.
Za całokształt gospodarki żywnościowej odpowiedzialny był sam 

e 
komendant, który zalecał pełnienie stałego dozoru nad gospodarką 

prowiantową dowódcy oddziału wartowniczego. Wiele urozmaicenia 
na stole żołnierskim wprowadzały owoce i warzywa pochodzące z 
ogrodu, który znajdował się w obrębie składnicy.

Załoga Westerplatte posiadała prawo do opuszczania terenu skład
nicy w celu wyjazdu na urlop, czy też wyjścia na przepustkę. Spra
wę opuszczania przez żołnierzy terenów składnicy regulowała od 
stycznia 1931 r. instrukcja komendanta pt "Rezerwa załogi". Z okazji 
świąt wyznaniowych, państwowych i wojskowych każdorazowo mogło 
opuścić teren składnicy do 50% oficerów, podoficerów zawodowych 
i pracowników cywilnych oraz do 1O% szeregowych, Szeregowi 
sprawujący się wzorowo w wypełnianiu nałożonych na nich obowiąz
ków służbowych, strzelcy wytworowi i byli członkowie przysposobie
nia wojskowego mogli w dni wolne od zajęć otrzymywać przepustki 
do miejscowości oddalonych o 50 km od Gdańska lub na teren Wol
nego Miasta do godz. 24,00, zaś podoficerowie służby zasadniczej 
aż do pobudki.

Na terenie składnicy istniał sklep żołnierski, który umożliwiał 
żołnierzom dokonywanie drobnych bieżących zakupów. Liczne stosun

kowo grono podoficerów zawodowych posiadało do swojej dyspozycji 

kasyno, w którym spędzali oni chwile wolne od służby.
Życie załogi Westerplatte już w pierwszych latach istnienia skład

nicy było urozmaicone przez stosowanie różnego rodzaju form dzia

łalności kulturalno-oświatowej. Podkreślić należy, że większość im
prez organizowali sami żołnierze, a pomysły rodziły się najczęściej 

w czasie narad, prowadzonych wieczorami w świetlicy żołnierskiej. 
W końcu lat dwudziestych, kiedy odbiorniki radiów© należały jeszcze
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do rzadkości, na Westerplatte znajdował się już odbiornik radiowy. 

Załoga mogła sobie umilać wolny czas również interesującą lekturą, 

którą zapewniał punkt biblioteczny prowadzony przez przeszkolone
go podoficera zawodowego. Wymiany książek dokonywano w bilbiote- 

i g/ 
ce garnizonowej w Gdyni. '

Szczególnie uroczyście obchodziła załoga składnicy ważniejsze 
Święta narodowe, wojskowe oraz rocznice powstań narodowych. Od
bywały się wówczas uroczyste akademie z udziałem władz wojsko

wych i przedstawicieli Polaków gdańskich. Każda uroczystość mia
ła w swoim programie referat okolicznościowy oraz część artystycz
ną, Najczęściej była to inscenizacja teatralna. Na zakończenie odby
wała się zabawa taneczna, w której brali udział wszyscy wolni od 
służby żołnierze.

Wielkim powodzeniem załogi cieszył się sport pod każdą dostęp
ną w warunkach Westerplatte postacią. Zachowanie wymaganej kon

dycji fizycznej żołnierzy gwarantowała codzienna zaprawa poranna 

oraz realizacja programu wychowania fizycznego w ramach godzin 
szkoleniowych. Dodatkowo żołnierze w czasie wolnym uprawiali wie

le dyscyplin sportowych na wybudowanym przez siebie boisku; gra
no więc w piłkę, przeważnie siatkową, latem odbywały się kąpiele 

19/ morskie i pływania kajakowe.

Dowództwo składnicy musiało poświęcać wiele uwagi sprawom dy
scypliny wojskowej. Już samo geograficzne usytuowanie półwyspu 

narzucało konieczność wzmożonej czujności w celu zapobieżenia 
niepożądanej infiltracji wrogich czynników gdańskich. Wymagania dy
scyplinarne w stosunku do żołnierzy były bardzo duże. Każdy żoł
nierz, który był kierowany do składnicy amunicyjnej musiał mieć nie

naganną opinię. Mimo, że dobór kandydatów do służby w składnicy 
gdańskiej odbywał się bardzo starannie, początkowo zdarzały się 
wśród załogi dość liczne i poważne nawet wykroczenia dyscyplinar
ne. Część żołnierzy nie nadawała się do służby na Westerplatte z 
uwagi na swoje niepoprawne sprawowanie się, co zmuszało komen-

18/ CAW, WWKG, teczka 9, R-z k. nr 221, 2.10.1928 r„ pkt 4;
teczka 22, R-z d.o.w. nr 65, 18.12.1926 r., pkt 2.

19/ CAW, WWKG, teczka 9, R-z k. nr 162, 18.6.1927 r.; teczka 22, 
R-z d.o.w. nr 82, 5.10.1926 r.
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danta składnicy do odsyłania ich do jednostek macierzystych ( np, w 
okresie od września 1932 r. do czerwca 1933 r. usunięto 11 szere- 

. . 20/ gowych). '

Pomimo występowania wykroczeń dyscyplinarnych, większość za
łogi wykazywała swoją postawą właściwe podejście do powierzonych 
obowiązków, wykonując należycie polecenia i rozkazy, Świadczą o 

tym liczne wyróżnienia w formie podziękowań, urlopów, nagród pie
niężnych i awansowania na wyższy stopień wojskowy.

Z początkiem lat trzydziestych w Gdańsku zaczęły działać jawne 
organizacje hitlerowskie, co wpłynęło na zwiększenie czujności i na
rastanie atmosfery napięcia wśród żołnierzy Westerplatte. W składni
cy coraz częściej wprowadzano stan pogotowia. Przeważnie takie 
przypadki zdarzały się w niedziele, kiedy hitlerowcy urządzali wiece 
1 pochody. Westerplatte w tym okresie nie miało jeszcze umocnień 
obronnych, a uzbrojenie nielicznej załogi ograniczało się do ręcz
nych karabinów i dwóch francuskich ręcznych karabinów maszyno- 

21/ wych typu Chauchat . '
Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte była w pierw

szych łatach istnienia poddawana częstym kontrolom, które przepro
wadzane były przez nadrzędne czynniki wojskowe, łącznie z komisja
mi Korpusu Kontrolerów M.S. Wojskowych. Stosunkowo duża ilość 
kontroli miała swoje źródło w tym, że placówka wojskowa na półwy
spie gdańskim była jedyną tego rodzaju w armii polskiej. Te częste 
kontrole przyczyniały się do sprawnego usuwania wszystkich przesz
kód zakłócających spokojną i prawidłową działalność polskiej skład
nicy. W latach 1925-1933 przeprowadzono na Westerplatte ogółem pięć 

kontroli, z tego trzy dokonały komisje z Korpusu Kontrolerów. Wszy
stkie komisje stwierdzały niewielkie usterki, przy tym realizacja wysu
wanych każdorazowo wniosków powodowała w następstwie lepsze funk

cjonowanie składnicy.

20/ CAW, WWKG, teczka 705. Raport po kontroli Westerplatte, s. 9 
z 1.8.1933 r.; tamże: teczka 11, R-z k. nr 90, 21.4.1931 r.,nr 251, 
12.11.1930 r.

21/ CAW, WWKG, teczka 12, R-z k. nr 81, 9.4.1932 r.; Por. Relacja Le
onarda Piotrowskiego (w:) Zbigniew Flisowski: Westerplatte. War
szawa 1971 r. Wyd. VI, s. 293.
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2. Prace budowlane i montaż urządzeń portowych.

W ciągu roku od dnia przyznania Polsce przez Radę Ligi Naro
dów prawa do posiadania tranzytowej składnicy broni i materiałów 
wybuchowych na Westerplatte, Rada Portu i Dróg Wodnych miała na 
tym półwyspie wybudować basen portowy, budynki mieszkalne, maga
zyny, schrony amunicyjne oraz dokonać montażu wszystkich niezbę
dnych urządzeń, zapewniających normalne funkcjonowanie składnicy. 

Koszty budowy pokrywali dwaj inwestorzy, tj. Polska i Wolne Miasto 
Gdańsk. Szczególnie zainteresowana szybkim zakończeniem tych 
prac była naturalnie strona polska, a przede wszystkim Ministerstwo 

Spraw Wojskowych, w którym w maju 1924 r. utworzono etat tzw. 
generalnego pełnomocnika rządu clo spraw' związanych z przebiegiem 
prac budowlanych na Westerplatte. W czasie trwającej trzy lata bu
dowy stanowisko to piastowali wiceadm. Jerzy Zwierkowski oraz wi- 
ceadm. Wacław Kłoczkowski. W sierpniu 1924 r, M.S. Wojsk, powo

łało specjalną Komisję Budowlaną, w skład której wchodzili: płk 
Aleksander Wiełeżyński (przewodniczący), mjr inż. Stefan Rogale- 

wicz - członek i inż, Maurycy Óppeln-Bronikowski - kierownik robót. 

Koszty budowy składnicy określono na sumę 6 min guldenów gdań

skich.
Polskim władzom wojskowym zależało na tym, aby najważniejszy 

Obiekt, jakim był basen portowy (amunicyjny), został jak najprędzej 

oddany do eksploatacji. Prace przy kopaniu tego basenu i przy bu

dowle umocnień brzegowych zlecono firmom Władysława Szawernow- 

sk lego z Warszawy i Continental Bau A.G. z Gdańska. Z powodu 
niedostarczenia na czas przez Radę Portu i Dróg Wodnych pali 
szpuntowych prące przy budowie basenu przebiegały z opóźnieniem 
1 w dniu przekazania Westerplatte Polsce (31.10.1921? r.) nie zosta

ły w pełni zakończone. Budowa basenu amunicyjnego dobiegła koń
ca 11.11.1925 r. Basen mógł przyjmować statki o zanurzeniu do 1O 

m. Jednakże początkowo nie można było wprowadzać statków do ba
senu, gdyż na jego nabrzeżach brak było dźwigów i magazynów.

Transport broni i materiałów wybuchowych przez teren półwyspu 
miał odbywać się koleją. W tym celu położono na Westerplatte sieć 
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torów kolejowych, które umożliwiały przewóz ładunków z rejonu ba
senu amunicyjnego do poszczególnych magazynów i schronów amu

nicyjnych. Ta linia kolejowa połączona została z linią kolejową prze
chodzącą przez teren Wolnego Miasta do Polski. Prace przy budo
wie sieci kolejowej prowadziła firma "Freistódtische Tiefbauunterneh- 
mung E. Goelle" z Gdańska-Wrzeszcza a kładzenie torów ukończo
no już latem 1925 r.

Montaż dźwigów portowych był uzależniony od postępu prac przy 
budowie nabrzeży basenu amunicyjnego, dlatego też rozpoczęto go 
dopiero jesienią 1925 r. Po obydwu stronach basenu zainsta
lowano 7 elektrycznych dźwigów pełnoportalowych o udźwigu 2,5 - 251. 
Dźwigi zamontowała polska firma "Rudzki 1 Spółka".

Dla celów czasowego składowania broni i amunicji wybudowano 
trzy magazyny amunicyjne : dwa wzdłuż północnego mola basenowe

go i jeden przy molu południowym. W głębi terenu, wzdłuż wybrzeża 
morskiego, w odległości 50-100 m od niego wybudowano 19 schro
nów amunicyjnych. Prace te wykonała warszawska firma "Zespół Bu
dowlany". Magazyny i schrony oddano do użytku w listopadzie 1926r. 
W celu zachowania niezbędnych wymogów bezpieczeństwa usypano 

wokół schronów wały ochronne. Długi, wysoki wał wzdłuż południo
wego nabrzeża basenu odgradzał na wypadek eksplozji teren base
nu amunicyjnego i magazyny od zabudowań Nowego Portu. Magazy
ny i schrony były tak rozmieszczone i obwałowane, że ewentualna 

eksplozja w jednym z nich nie mogła spowodować detonacji w pozo
stałych. Magazyny i schrony posiadały osobne bocznice kolejowe.

Granica enklawy polskiej na Westerplatte została od strony Wisło- 
ujścia i od strony kanału portowego otoczona murem na pół cegły. 
W murze tym znajdowały się dwie bramy: główna i kolejowa (od stro
ny nasady półwyspu) oraz kilka furtek. Na bramie głównej umiesz
czono godło Polski i tablicę z napisem "Wojskowa Składnica Tranzy

towa".
Do ważniejszych urządzeń wybudowanych na Westerplatte zali

czyć można także studnię artezyjską (drugie ujęcie wody obok istnie

jącej już instalacji wodociągowej), stację transformatorów (pobie
rającą energię elektryczną z elektrowni gdańskiej) oraz spalinowe 
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agregaty prądotwórcze (awaryjne źródło energii elektrycznej). Jesio
nią 1927 r. zainstalowano na półwyspie sieć telefoniczną oraz sieć 
dzwonków elektrycznych, które rozmieszczono w dziewięciu newral
gicznych punktach składnicy.

Wczesną wiosną 1927 r. budowa wszystkich najważniejszych
2 2/obiektów na Westerplatte została zakończona* ' W dniu 24 maja 

przy nabrzeżu basenu amunicyjnego zacumował transportowiec wo

jenny ORP "Wilia1' z pierwszym ładunkiem broni i amunicji. Statki i 
okręty z transportami broni i materiałów wybuchowych nie musiały 

już korzystać z usług nabrzeży kanału portowego i basenu wolno
cłowego. Od maja 1927 r. Polska posiadała w Gdańsku pełnospraw

ną wojskową bazę przeładunkową*

3. Unormowanie polskich uprawnień na terenie składnicy amunicyjnej

Uruchomienie wiosną 1927 r. przeładunków polskich materiałów 
wojskowych w basenie amunicyjnym na Westerplatte pozbawiło wła

dze gdańskie możliwości śledzenia przebiegu importu przez Polskę 
broni i materiałów wybuchowych* Z tych też powodów wszczęły one 
starania u Wysokiego Komisarza Ligi Narodów o uzyskanie prawa 
wstępu na teren polskiej składnicy, Senat gdański motywował wysu
wani© tych żądań faktem nieposiadania przez Polskę na Westerplat

te eksterytorialnych praw. Wysoki Komisarz L.N. w Gdańsku Joost 
van Hanwl w decyzji podjętej w kwietniu 1927 r. określił prawo wstę

pu i przebywania na terenie Westerplatte. Decyzja ta dawało wła
dzom gdańskim wiele uprawnień na terenie półwyspu, dlatego też 

spotkała się ona z natychmiastowym protestem ze strony polskiej. 

Blorąc pod uwagę noty gdańską 1 polską, van Hamel przedłożył Se
kretarzowi Generalnemu L.N. 21,5.1927 r. expose, w którym prosił 

o wydanie przez Radę Ligi Narodów decyzji w sprawach odnoszą

cych się do polskiej Składnicy amunicyjnej. Według przedłożonego 
przez niego dokumentu, do najbardziej spornych problemów należały:

22/ CAW, WWKG, teczka 12, R-z k. nr 45, 25.2.1932 r., nr 280, 
5,12.1931 r.



38

■ą) prawo władz gdańskich do wkraczania na teren Westerplatte; 

b) kontrola i nadzór nad stosowaniem regulaminu bezpieczeństwa: 
c) sposób uregulowania odprawy celnej; d) opracowanie przepisów 

dla transportu broni i materiałów wybuchowych; e) ustalenie, jakie 
materiały należy uważać za "wojenne", aby mogły być przewożone 
przez Westerplatte. Wydanie ostatecznej decyzji w tych sprawach 
nastąpiło dopiero latem 1928 r., do tego zaś czasu Rada L.N. posta
nowiła utrzymać w mocy decyzję Wysokiego Komisarza L.N. z kwiet
nia 1927 r.23

Jednym ze spornych problemów, który miała rozstrzygnąć Rada 
L.N., było ustalenie strony kontrolującej przestrzeganie na terenie 
składnicy regulaminu bezpieczeństwa.

Komisja Regulaminowa, powołana do opracowania "regulaminu bezple* 
czeństwa" już w 1922 r., zakończyła pracę nad jego redagowaniem 
dopiero jesienią 1927 r. Regulamin ten dotyczył przewozu przez 
Gdańsk materiałów wojskowych dla Polski i materiałów wybuchowych 
dla osób prywatnych w Polsce, to jest właścicieli kopalń i kamienio

łomów. Regulamin bezpieczeństwa dla składnicy amunicyjnej został 
wydany w formie zarządzenia.

Rok 1928 nie przyniósł spodziewanego zakończenia rozpatrywania 
spraw dotyczących Westerplatte na forum Rady Ligi Narodów. Na wnio 

sek Komisarza Generalnego R.P. w Gdańsku Henryka Strasburgera 
rozmowy na temat spornych spraw składnicowych przeniesiono na te

ren Wolnego Miasta. W rozmowach tych brali udział przedstawiciele 
Polski, W.M, Gdańska oraz zaproszeni rzeczoznawcy pod kierowni
ctwem Wysokiego Komisarza L.N. W wyniku prowadzonych przez kil

ka miesięcy pertraktacji, w dniu 4.8.1928 r. Polska i Wolne Miasto 
Gdańsk zawarły t,zw. układ prowizoryczny, który rozwiązał szereg 
spraw spornych dotyczących polskiej Składnicy amunicyjnej na We

sterplatte. Układ prowizoryczny ograniczał niektóre dotychczasowe 
uprawnienia Polski na tym terenie. Basen amunicyjny wraz z przyle- | 

gającym doń terenem oddany został do użytku Rady Portu i Dróg 
Wodnych. Rząd Polski chcąc przeładowywać w tym basenie materia
ły wojskowe, zobowiązany był każdorazowo powiadamiać Radę Portu 

23] Zbiór dokumentów urzędowych część IV, 1927-1928, Gdańsk 
1928 r„ s. 37.
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na 48 godzin przed zajęciem basenu. Rada Portu oddawała wówczas 
do dyspozycji komendanta składnicy południową część basenu.
W przypadku, gdy miała ona oddać do dyspozycji Polski obydwie 
strony basenu, należało o tym poinformować 7 dni wcześniej.

Obszar składnicy amunicyjnej podzielono na trzy strefy, których 
granice ustalono pod koniec 1928 r. Strefa I (niebieska) obejmowa
ła tereny położone wokół basenu amunicyjnego, strefa II (zielona) 
ciągnęła się wzdłuż torów, od basenu aż do bramy kolejowej na po

łudniowo-zachodniej granicy składnicy, wreszcie strefa III (czerwona) 

obejmowała resztę terytorium składnicy i pozostawała wyłącznie w 
rękach polskich,

Układ prowizoryczny dawał prawo wstępu na teren Westerplatte 
prezydentowi policji gdańskiej lub jego zastępcy w ramach dokony

wanych kontroli przestrzegania bezpieczeństwa na terenie składnicy. 
Urzędnicy policji gdańskiej mieli prawo sporządzania protokołów do 
władz Wolnego Miasta, gdyby osoby cywilne zatrudnione na Wester

platte dopuściły się przekroczenia przepisów regulaminu bezpieczeń

stwa.
Przeładunek materiałów wojskowych mógł w zasadzie odbywać się 

bez udziału gdańskich celników. Wagony załadowane bronią i mate

riałami wybuchowymi opuszczając składnicę były plombowane, bez 
dodatkowego badania ich zawartości. Wagony te kierowano bezpośre
dnio do polskiego urzędu celnego. Właściwy gdański urząd celny 
mógł, nie częściej jednak niż dwa razy w roku dokonywać wyrywko
wej kontroli zawartości wagonów w celu sprawdzenia jej z wpisami 
w asygnatach przewozowych.

W czasie postoju wagonów Rady Portu w strefie II (zielonej), 
teren ten mogła patrolować policja gdańska, nie mogła jednak umiesz

czać tam swych stałych obiektów.
Wbrew intencjom rządu polskiego teren Westerplatte nie mógł być 

całkowicie odizolowany od terytorium Wolnego Miasta. Składnica amu

nicyjna, mimo otoczenia z dwóch stron murem, znajdowała się pod 
obserwacją policji gdańskiej, której dwa stałe posterunki znajdowały 

się w pobliżu.
Rada Ligi Narodów w dniu 8.9.1928 r. zatwierdziła polsko-gdański 

układ prowizoryczny. Układ ten oprócz spraw "składnicowych" reguło- 
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wał także sprawę postoju polskich okrętów wojennych w porcie gdań
skim.

4. Czasowe wzmocnienie garnizonu na Westerplatte ( marzec 1933 r.)

Dojście Adolfa Hitlera do władzy w Niemczech w styczniu 1933r. 
nie miało wpływu na antypolską działalność Senatu gdańskiego. 
W dalszym ciągu starano się przy każdej okazji pomniejszać upraw

nienia Polski w Gdańsku. Jednym z przykładów nieprzyjaznej wobec 
Polski działalności władz Wolnego Miasta było wycofanie w lutym 
1933 r. z terenu portu policji portowej i zastąpienie jej przez policję 

państwową, podporządkowaną Senatowi. Na tę samowolę władz gdań
skich rząd polski postanowił zareagować w sposób stanowczy. Zde

cydowano się na zbrojną demonstrację w postaci zwiększenia drogą 
morską stanu liczebnego załogi Westerplatte,

W dniu 3.3,1933 ż. z polecenia marszałka J. Piłsudskiego szef 
Kierownictwa Marynarki Wojennej kontradm. Jerzy Świrski poinformo

wał Dowódcę Floty w Gdyni o zamierzonej akcji i na czas jej trwa
nia podporządkował mu bezpośrednio we wszystkich sprawach woj
skowych składnicę na Westerplatte,

W dniu 6 marca okołogodz. 06.00 wszedł do basenu amunicyjne
go transportowiec wojskowy ORP "Wilia" z kompanią wojska (120 żoł

nierzy) i uzbrojeniem na pokładzie. Dodatkowo znajdował się w jego 
ładowniach ładunek sprzętu wojskowego i amunicji. Z chwilą wylądo
wania żołnierzy dowództwo na Westerplatte przejął dowódca oddziału 

desantowego mjr Wnuk . Oddział ten do opisywanej akcji został wy
dzielony z Batalionu Morskiego, stacjonującego w Wejherowie.

Już w momencie wyjścia ORP "Wilia" z portu oksywskiego zosta

ły postawione w slan gotowości bojowej niszczyciele ORP "Wicher" 
i ORP "Burza"; miały one w razie potrzeby wesprzeć Westerplatte 

ogniem swych dział, jednak tylko na osobisty rozkaz marsz. J, Piłsud- 

sk iego.

Każdy spośród przybyłych na Westerplatte żołnierzy był zaopa
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trzony w 250 sztuk nabojów oraz w 5 ręcznych granatów. ' Stałą 

załogą składnicy bezpośrednio dowodził komendant składnicy kpt. 
Jan Lityński. Łączny stan oddziału wojskowego wynosił 192 szere
gowych, około 20 oficerów i podoficerów. Oprócz tego na terenie 
Westerplatte przebywało 17 pracowników cywilnych, którzy rekruto
wali się w większości z grona podoficerów rezerwy. W ten sposób 
w przypadku interwencji zbrojnej ze strony bojówkarzy hitlerowskich 
składnicy mogło bronić około 230 ludzi.

W tych dniach pełnych napięcia każdy żołnierz był na wagę zło
ta. Z tych względów kpt. J. Lityński wstrzymał odejście do macierzy

stej jednostki st. sierż. Franciszka Peplińskiego oraz przerwał urlo
py wypoczynkowe chor, Edwardowi Szewczakowi i jednemu z pra

cowników cywilnych.
Składnica amunicyjna została dozbrojona w kilka ręcznych kara

binów maszynowych wraz z zapasowymi lufami a także w karabiny, 
amunicję i granaty.

W dniu wysadzenia desantu polskiego na Westerplatte półoficjal- 

ny organ rządowy "Gazeta Polska" na pierwszej stronie zamieściła 

obszerny artykuł, pt. "Zamach na składy amunicji polskiej w Gdań
sku, wzmocnienie polskiego oddziału wojskowego na Westerplatte". 
Artykuł ten donosił, iż "... rząd polski otrzymał w ostatnich czasach 
Informacje, że elementy wywrotowe gdańskie zamierzają zorganizować 

zamach na półwysep Westerplatte, gdzie znajdują się polskie składy 
amunicji i materiału wojennego pod ochroną nielicznego oddziału woj
ska polskiego. W związku ż czym w dniu 6 marca br. zarządzone 

25/ zostało czasowe wzmocnienie tego oddziału".
Wkrótce po wysadzeniu oddziału wojska na Westerplatte Senat 

gdański złożył pisemny protest na ręce Wysokiego Komisarza L.N. 
Helmera Rośtinga, który w dniu 7.3.1933 r. przesłał go wraz z wła
snym komentarzem Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów.

24/ CAW, WWKG, teczka 13, R-z k. nr 52, 6.3.1933 r. Por. także 
Bogdan Dopierała: Gdańska polityka Józefa Becka. Poznań 1967, 
s. 55-56.

25/ "Gazeta Polska", 7.3.1933 r., nr 66.
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Władze gdańskie zastosowały akcję odwetową i podjęły decyzję o 
wypowiedzeniu umowy w sprawie 50% parytetu urzędników polskich 

i gdańskich w Radzie Portu i Dróg Wodnych.
Komisarz Generalny R.P. Kazimierz Papce postępując zgodnie z 

instrukcją otrzymaną wcześniej od ministra spraw zagranicznych Jó

zefa Becka, po stwierdzeniu w dniu 6 marca, że przybycie dodatko

wego oddziału polskiego na Westerplatte nie mogło ujść uwadze po
licji gdańskiej, powiadomił natychmiast o tym fakcie telefonicznie Wy
sokiego Komisarza L.N. H. Rosting był bardzo zaskoczony polskim 
posunięciem i próbował wpłynąć na K. Pap4e, aby odwołał natych

miast akcję wojskową na Westerplatte. Jeszcze tego samego dnia 

Wysoki Komisarz L.N. przekazał Komisarzowi Generalnemu R.P. od
pis protestu Senatu w sprawie polskiego desantu.

Senat gdański ćhciał stworzyć pozory wielkiego poruszenia w 

społeczeństwie Wolnego Miasta z powodu zwiększenia załogi Wester
platte, dlatego v>ydał ogłoszenie, wzywające "oburzoną" ludność Gdań

ska dó zachowania spokoju. Na ulice Gdańska wysłano dodatkowo 
dobrze uzbrojone patrole policji, wzmocnione członkami tzw. straży 
obywatelskiej. Na terenie Wolnego Miasta pojawiło się mnóstwo ob
cych ludzi, przybyłych zapewne z Prus Wschodnich. Komisarz Ge

neralny R.P. stwierdził przebywanie na terenie Gdańska 26 nowych 
formacji wojskowych, m.in. oddział 70 policjantów z Elbląga i 88-oso- 

bowy hitlerowski oddział szturmowy, który uzbrojono dodatkowo w k a- 
rabiny maszynowe; oddział ten rozmieszczono w pobliżu Wisłoujścia. 
W budynku pocztowym znajdowało się ukrytych 40 zbrojnych bojów- 
karzy hitlerowskich.

Rząd polski poinformował Wysokiego Komisarza L.N. o antypolskim 
charakterze wspomnianych oddziałów, lecz H. Rosting nie uczynił nic, 

aby ukrócić panoszenie się bojówek narodowych socjalistów w Gdań

sku. Wysoki Komisarz L.N. pełnił swoje obowiązki bardzo formalnie, 
bez wnikania w poszczególne problemy. Przynosiło to krzywdę pol

skim uprawnieniom w Gdańsku, które w sposób jawny były systema
tycznie ograniczane przez Senat. Taka postawa H. Rostinga przyczy
niła się w pewnym stopniu do zaognienia całego problemu.2^ 

26/ Pismo Komisarza Generalnego RP do delegacji RP przy Lidze
Narodów z 10,3,1933 r. WAP Gdańsk, sygn. I, 2 5 9734 8, s. 221-222.
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Tymczasem na Westerplatte trwał stan podwyższonej gotowości 

bojowej, ORP "Wilia" miał przez cały czas pobytu dodatkowego od
działu na półwyspie przebywać w basenie amunicyjnym. Po 48 godzi

nach postoju winien, zgodnie z umową prowizoryczną z sierpnia 
1928 r. , opuścić Westerplatte. Po upływie kilku dni* kiedy polski 
transportowiec nadal pozostawał w basenie amunicyjnym, Senat za

czął kategorycznie domagać się jego wyjścia z Gdańska.

Dowódca transportowca powiadomił Radę Portu i Dróg Wodnych, 
że w dniu 9 marca nastąpiło uszkodzenie maszyn okrętowych; rów

nocześnie poprosił o przybycie holownika z Gdyni. Holowniki jakoś 

nie przybywały, a w dniu 11 marca zaniepokojony tym faktem Senat 

został poinformowany przez Komisarza Generalnego R.P., że usterki 

maszyn zostały usunięte i wobec tego zrezygnowano z pomocy pol
skich holowników. ORP "Wilia" po załadowaniu materiałów wojennych 

miał wyjść za kilka dni z Westerplatte. Jeszcze tego samego dnia 

przybył do składnicy wagon z ładunkiem naboi karabinowych, przez
naczonych na eksport.

W stolicach państw zachodniej Europy incydent ną półwyspie We

sterplatte był komentowany nieprzychylnie dla Polski. W polskim M.S. 
Zagranicznych na polecenie marsz. J. Piłsudskiego Szczególnie bacz
nie śledzono wszystkie reakcje Rzeszy. Brak oficjalnych wypowiedzi 

Berlina zdawał się potwierdzać tezę Piłsudskiego, jakoby Hitler nie 
miał zamiaru, przynajmniej w najbliższym okresie, zaostrzać stosun

ków ze swoim wschodnim sąsiadem.
Incydent z policją portową 1 wynikły z niego spór w sprawie 

wzmocnienia garnizonu na Westerplatte znalazł swój epilog podczas 
posiedzenia Rady Ligi Narodów w Genewie w dniu 14.3.1933 r. 

Strona polska zgodziła się wówczas hą wycofanie dodatkowego od
działu wojskowego z Westerplatte, a strona gdańska w zamian oświad

czyła, że w porcie gdańskim przywrócona zostanie służba ochronna 
2?/ policji Rady Portu i Dróg Wodnych. '

27/ "Gazeta Polska", 13.3.1933 r„ nr 73; 15.3.1933 r., nr 74;
16.3.1933 r. nr 75. Por. Zbiór dokumentów urzędowych ..., cz. IX, 
rok 1933. Gdańsk 1934, s. 13-16.
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Zgodnie z postanowieniami podjętymi w Genewie, władze polskie 

i Senat w dniu 15 marca rozpoczęły przygotowania do wprowadzenia 

ich w życie. W dniu tym Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej prze
słał depeszę do Dowódcy Floty, w której rozkazał, aby ORP "Willa" 

opuścił basen amunicyjny na Westerplatte wraz z wojskiem w dniu 
16.3.1933 r. o godz. 22.30. Mogło to nastąpić dopiero po uprzednim 
stwierdzeniu, że na terenie przyległym do granic składnicy znajduje 
się policja Rady Portu, która miała przeszkodzić jakimkolwiek anty

polskim wystąpieniom Niemców gdańskich podczas wychodzenia tran
sportowca z portu.

W dniu 16 marca o godz. 20.00 w porcie gdańskim nastąpiło 
przejęcie władzy nad policją portową przez Radę Portu. Kiedy pol
skie dowództwo na Westerplatte przekonało się o zmianie policji por

towej, wówczas zadecydowało o opuszczeniu przez dodatkowy od
dział terenów składnicy. Dokładnie o godz. 22.35 ORP "Wilia" odcu- 

■ • 28mował od mola amunicyjnego wraz ze 120 żołnierzami na pokładzie.
Zwiększenie w dniach 6-16 marca 1933 r. liczebności polskiego 

oddziału wojskowego na Westerplatte skłoniło Hitlera do chwilowego 

wycofania się z zamiaru przejęcia rządów przez narodowych socja

listów w Gdańsku, a tym samym do zaniechania antypolskich wystą
pień w Wolnym Mieście. Był to niewątpliwie niezamierzony skutek in

cydentu marcowego, wiadomo bowiem, że ówczesnym celem polityki 
polskiej było popieranie umacniających się przy władzy narodowych 

socjalistów w Rzeszy, przy równoczesnym osłabianiu wpływów partii 
rinrodowoniemiecktej (Deutschnatlonale) , posiadającej rzekomo "...mo 

29/ nopol na pruski kompleks antypolski". '
Krótko po 16.3.1933 r. Hitler wydał gdańskim przywódcom swojej 

partii instrukcję, aby zachowali daleko idący umiar i nie naciskali na 
zmianę rządu gdańskiego przez zwiększenie w nim przedstawicieli 
narodowych socjalistów. Zdaniem Hitlera mogłoby to wzbudzić zanie

pokojenie Polski i spowodować poważną reakcję z jej strony'.

Telegram Komisarza Generalnego RP do delegacji przy Lidze 
Narodów z 16,3.1933 r. WAP Gdańsk, sygn. I, 259/348, s. 261; 
Por. B. Dopierała, op. cit., s. 56.

29/ Marian Wojciechowski: Polska i Niemcy na przełomie lat 1932-33. 
"Roczniki Historyczne PTPN, Poznań 1963 r,, rocznik XXIX, 
s. 140.
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Już na początku maja wszczęte zostały między Niemcami a Pol

ską rozmowy mające na celu zawarcie układu o nieagresji. Po trwa
jących z górą pół roku pertraktacjach, pakt taki podpisany został 
przez oba państwa 26.1.1934 r.



Kmdr por. dr Rafał Witkowski

PROJEKTY ROZBUDOWY ARTYLERII NADBRZEŻNEJ NA HELU

W chwili śmierci marsz. Józefa Piłsudskiego armia polska znaj
dowała się w stanie dużego zaniedbania, a nawet zacofania. Głów
nym zadaniem nowego Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych gen. 
broni Edwarda Rydza-śmigłego było opracowanie planu modernizacji 

sił zbrojnych przez unowocześnienie uzbrojenia i sprzętu oraz roz

wój zaniedbanych do tego czasu broni technicznych. Latem 1936 ro
ku zatwierdzony został wieloletni program rozbudowy sił zbrojnych. 
Miał on być realizowany w ciągu 6 lat, od 1936 do 1942 roku po

chłaniając każdego roku ogromną kwotę około SCO min zł.
Opracowany plan uwzględniał także rozbudowę Marynarki Wojen

nej. Z ogólnej sumy kredytów przewidzianych na jego realizację 
marynarce przydzielono jedynie 2,5%, to jest 120 min zł. Dwie trze
cie tej kwoty przeznaczono głównie na budowę nowych okrętów w 

stoczniach zagranicznych i krajowych oraz na rozbudowę przestarza 
łej już wtedy Flotylli Rzecznej na Polesiu, na co nalegało dowódz

two wojsk lądowych. Resztę sumy, w wysokości przeszło 41 min zł 
postanowiono wydatkować na budowę fortyfikacji na Półwyspie Hel

skim oraz na dalszą rozbudowę urządzeń bazy morskiej na Helu. 

Wśród inwestycji, które zamierzano zrealizować dla Rejonu Umocnio 
nego Hel, szczególną wagę przywiązywano do ustawienia nowych 
baterii artylerii nadbrzeżnej a także do modernizacji przestarzałego 
sprzętu lotnictwa morskiego, które planowano przenieść z Pucka na 

Hel. - ■ ó 1
W roku 1937 istniały na Helu trzy baterie nadbrzeżne. Były to : 

tzw. bateria cyplowa, składająca się z 4; armat kal. 152,4 mm oraz 

dwie baterie lekkie na kołach, każda po2 działa kal. 105 mm (tzw, 
bateria grecka i duńska/. Wszystkie baterie, łącznie z baterią
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"Canneta" na Oksywiu (.2 armaty kal. 1OO mm) tworzyły Dywizjon 
Artylerii Nadbrzeżnej; dowództwo dywizjonu znajdowało się na Helu.

W Kierownictwie Marynarki Wojennej w Warszawie zdawano sobie 
sprawę, że posiadanie zaledwie trzech przestarzałych baterii lekkich 
i jednej tylko nowoczesnej baterii średniej jest absolutnie niewystar

czające dla zabezpieczenia wybrzeża przed atakiem ze strony mo
rza. Toteż po sprowadzeniu w roku 1935 ze Szwecji armat dla ba
terii cyplowej zaczęto rozważać możliwość zakupienia w zakładach 
"Boforsa" drugiej identycznej baterii. Pierwszy ślad tych zabiegów 

znajdujemy w dokumencie zatytułowanym "Dodatkowy wykaz zamie
rzeń włączonych do 6-letniego programu, realizacja których może na
stąpić w najbliższym czasie".1^

Na pozycji pierwszej cytowanego dokumentu umieszczono zamie

rzenie, którego treść sformułowano: "Bateria 152,4 mm z wyposaże
niem, amun icją, robotami fortyfikacyjnymi, kierowaniem ognia, kosza
ry itd". Koszt całości szacowano na 4.9OO.OOO zł, Z tym że w ro
ku budżetowym 1937/38 proponowano wydać 888.800 zł, z tego wię
kszą część—592.000 zł za granicą, a 296.800 zł w kraju. W zamie
rzeniu zaznaczono, że zamówienie może być wysłane do "Boforsa" 
niezwłocznie.

Zabiegi szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej kontradm. Swir- 
skiego odniosły skutek, gdyż po zatwierdzeniu zamierzenia przez 

Sztab Główny, w lipcu 1937 r. została zawarta umowa między Biu
rem Zaopatrzenia Kier. Mar. Woj. a firmą "Bofors" na dostawę średniej 
baterii nadbrzeżnej. Umowa przewidywała sprzedaż stronie polskiej 

czterech dział kal. 152,4 mm w wieżach, 2OÓ sztuk pocisków oświet
lających, po 750 sztuk zapalników dennych przeciwpancernych i za
palników czołowych odłamkowych oraz dostawę tzw. kozła do nauki 

ładowania. Ogólny koszt dostawy wynosił 1.270.250 koron szwedz
kich. Kwota ta obejmowała również koszty wszystkich świadczeń i 
prób baterii na poligonie. Dostawa dział, amunicji oświetlającej i ko
zła do nauki ładowania nastąpić miała w ciągu 30 miesięcy od pod
pisania umowy, to jest do końca lutego 1940 r« Zapalniki miały być

1/ Załącznik do pisma szefa KMW do szefa Sztabu Głównego
z 21.5.1937 r. (CAW, Zesp. Wydz. Og.-Org. Szt. Gł„ t. 14).
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dostarczone kilka miesięcy wcześniej, do dnia 31.8.1939 r. '
W ciągu kilku miesięcy po zawarciu umowy podpisane zostały 

dwie klauzule dodatkowe, które podwyższyły ogólny koszt baterii do 
1.682.750 kr. Klauzulę pierwszą podpisano 1.10.1937 r. Dotyczyła 

ona dostawy 2.100 łusek do pocisków kal. 152,4 mm wraz z zapłon
nikami (koszt: 234.000 kr.). Dostawa miała nastąpić w ciągu 23 mie
sięcy. W myśl drugiej klauzuli podpisanej 19.5.1938 r., firma szwedz
ka zobowiązała się dostarczyć marynarce wojennej w terminie 23 mie
sięcy dodatkowo 400 sztuk łusek do pocisków i po 500 zapalników 

' przeciwpancernych i odłamkowych.

Umowa z firmą szwedzką nie obejmowała dostawy pocisków, po
nieważ miały być produkowane w kraju. 27.1.1938 r. nastąpiło pod
pisanie umowy między Biurem Zaopatrzenia Kier. Mar.Woj, a Wytwór
nią Amunicji Nr 2 w Kraśniku na dostawę ogółem 2,100 sztuk poci

sków dla zakupionej baterii. Koszt amunicji wynosił 1.663.940 zł, a 
jej dostawa miała nastąpić w ciągu 28 miesięcy od daty podpisania 
umowy, to jest do 25.5.1940 r. W umowie zastrzeżono, że dostawa 
następować będzie partiami po 200 sztuk. ' |

Aparaturę do kierowania ogniem zamówiono niemal w całości w 
kraju. Odpowiednią umowę zawarło Biuro Zaopatrzenia Kier. Mar.Woj. 
z Polskimi Zakładami Optycznymi w dniu 15.3.1938 r. Aparatura ta 
miała być dostarczona do 15.1.1940 r„ a koszt zakupu określono na 
218.249 zł.

Według kalkulacji przeprowadzonych w ciągu 1938 roku, koszt 
baterii miał wynieść 2.111.737 zł (kwota ta dotyczyła dostaw krajo
wych). Z tej sumy do 31.3.1938 r. zapłacono 535.400 zł. W latach 
1938/39 zamierzano zapłacić 396.000 zł zaś w okresie 1939/40 r. 

przewidywano wpłatę ostatniej, największej raty ( 1.180,337 zł) .
Według planów Kierownictwa Marynarki Wojennej druga bateria 

średnia powinna stanąć na Helu na początku 1940 roku. Wybuch woj

ny przeszkodził w realizacji tych zamierzeń. Dzisiaj nie wiemy, kiedy 

nastąpiło wstrzymanie realizacji zamówienia, a także, czy wytwórnia 
szwedzka zwróciła rządowi polskiemu wypłacone jej zaliczki 

2/ Termi nar z umów z firmami. Umowa 240/37/ CAW, Zesp. KM W, t. 444/. 
3/ Terminarz umów z firmami. Umowa 600/37 ( CAW, tamże). 
4/ CAW, Zesp. KMW uzup., t. 2686.



Braki w bazie źródłowej uniemożliwiają wyświetlenie wszystkich 
okoliczności związanych z niezrealizowaniem transakcji. Nie ulega 

wszakże wątpliwości, że zakupienie bliźniaczej baterii średniej i usta
wienie jej na Helu miałoby duże znaczenie dla rozbudowy obrony 

bazy. Oznaczałoby ono poważne zwiększenie siły ognia istniejących 
już na półwyspie baterii nadbrzeżnych.

Równolegle do starań o Zakupienie drugiej średniej baterii dla 

Helu rozważano możliwości nabycia za granicą baterii najcięższej. 
Do tego zagadnienia przywiązywano w k ierowniczych kołach Mary
narki Wojennej duże znaczenie. Wynikało ono z panujących wów

czas w Polsce - i nie tylko w naszym kraju - poglądów na zwal
czanie ciężkich krążowników i okrętów liniowych za pomocą najcięż

szych baterii nadbrzeżnych. W fytn czasie nie doceniano jeszcze 
znaczenia lotnictwa do zwalczania celów morskich, gdyż nie uświa
damiano sobie jego dużych możliwości. W Polsce jak Wiadomo, lotni

ctwo morskie znajdowało się w zupełnym zaniedbaniu; nie mogło ono 

być użyte do akcji bojowych ńa morzu przeciw okrętom nieprzyjacie
la, gdyż nie zezwalały na to przestarzałe samoloty, w jakie wyposa
żony był Morski Dywizjon Ł otniczy w Pucku*

■ Z pierwszymi próbami zakupienia najcięższej baterii nadbrzeżnej 
dla obrony bazy w Helu spotykamy się pod koniec lat dwudziestych. 
W tym czasie nie doszła do skutku transakcja z rządem estońskim, 
który gotów był sprzedać Polsce kilka dział kalibru 305 mm. Stara
nia podjęto na nowo na początku lat trzydziestych, równolegle do 

zainicjowanych wówczas rozmów z producentami szwedzkimi na te
mat zakupienia baterii średniej (późniejszej tzw* baterii cyplowej Im. 
H. Laskowskiego). Reprezentujące firmę "Bofors" w Polsce biuro 
handlowe "Svea" informowało na wiosnę 1933 roku Kierownictwo 
Marynarki Wojennej o możliwościach i warunkach dostawy przez tę 

wytwórnię oprócz baterii średniej także baterii najcięższej*

Firma "Bofors" produkowała działa kal. 305 mm, ale w chwili 
zgłaszania oferty nie posiadała żadnych gotowych dział. Szwedzi wy

rażali jednak gotowość wystarania się o zezwolenie władz norwe
skich na obejrzenie przez przedstawicieli Polskiej Marynarki Wojen
nej haubic nadbrzeżnych kał. 305 mm, zbudowanych dla Norwegii.
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Haubice te były zresztą starego typu ( rok produkcji: 1915 ) w prze
ciwieństwie do dział innych kalibrów, w których budowie "Bofors" 

. 5/ 
uwzględniał najwyższe wymogi techniki konstrukcji armat.

Sprawą zakupu baterii najcięższej zainteresowano się w Kier. 

Mar. Woj. ponownie w maju 1934 roku. Tym razem chodziło o dzia
ła kat. 254 mm, które wydawały się najkorzystniejsze dla obrony 
bazy w Helu. Zwrócono się do biura "Svea" o dostarczenie komplet
nego projektu z opisem, szczegółowymi danymi I cenami dwóch dział 
kal. 254 mm w jednej wieży. Po kilku miesiącach nadeszła odpo

wiedź od "Botorsa". Szwedzki producent oferował 2działa kal.254rnm 
w jednej wieży po cenie 1.98O.OOO koron za jedną podwójną wieżę. 

Równocześnie firma zobowiązała się dostarczyć 400 pocisków Od
łamkowych po 1.900 kr. za sztukę i 200 pocisków przeciwpancer-; 

nych po 2.400 kr. za sztukę. Dostawą miała być zrealizowana w 
terminie 30 miesięcy od otrzymania zamówienia.6^.

W roku 1936 uwaga Kler.Mar. Woj, skupiła się na nowo na szwe
dzkich działach kal. 305 mm. Wraz z pismem z dnia 9.6.1936 r. 
firma "Bofors" przesłała do biura "Svea" opis armaty tego kalibru. 
Opis wraz z pismem przewodnim udostępniony został następnie wła

dzom Marynarki Wojennej. Na podstawie podanych w piśmie cen 
szef artylerii 1 służby uzbrojenia Kler. Mar. Woj. kmdr ppor. Ludwik 
Ziembicki poczynił odręczne wyliczenie kosztów zakupu 1 ustawienia 
baterii. Z przeprowadzonej kalkulacji wynikało, ze koszt 4-działowej 
baterii wyniesie łącznie 6.28Ó.OOO kr. (działa - 5.6OO.OOO kr,, 200 

pocisków przeciwpancernych - 680.000 kr. ), co w przeliczeniu na 
walutę polską dawało kwotę 8.38O.OOO zł. Do sumy tej należało do
liczyć wydatki związane z pracami ziemnymi *w wysokości 1.500.000 

złotych. Tak więc łączny koszt zakupu i Ustawienia baterii wynosił 
9.880,000 zł. ']

W Kier. Mar.Woj. interesowano się także działami "Boforsa" kat, 

280 mm. Ponownie, w końcu 1936 roku rozważano możliwości zaku
pu baterii kal, 254 mm, Przybliżone koszty zakupu dział obu tych 
kalibrów przesłała szwedzka firma do Kier. Mar. Woj, wraz z pismem 

5/ Pismo Towarzystwa Handlowego "Svea" sp. akc. w Warszawie 
z 21.4.1933 r. do Kier.Mar.Woj. (CAW, Zesp. KMW, t. 444). 

6/ Oferta Aktiebolaget Bofors z 16.10.1934 r. do Kier, Mar. Woj.
( CAW, tamże).
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datowanym 19.12.1936 r. Z podręcznych wyliczeń kmdr ppor L.Ziem- 
bickiego wynikało, że koszt dwudżiałowej baterii kol. 280 mm wynie
sie 1.400.000 kr., zaś takiej samej baterii kal. 250 mm - 1.200.000 
koron. Dostawa baterii kal. 280 mm miała być zrealizowana w ciągu 
3,5-4 lat, zaś baterii kal. 250 mm 3-3,5 lat. ,

W przygotowanym na początku 1937 roku referacie dla kontrad
mirała świrskiego kmdr ppor. L. Ziembicki wskazywał na zadania, 

jakie powinna spełniać artyleria najcięższa. Pisał on wtedy: "...Dzia
ła najcięższej artylerii nadbrzeżnej będą główną obroną bazy w He

lu od strony morza i ewentualnie od strony lądu o ile chodzi o zwal
czanie dalekonośnej artylerii przeciwnika, która będzie leżała poza 
zasięgiem naszej artylerii średniej (152,4 mm) 1 która nie będzie 

7/ ■' -mogła być zwalczana przy pomocy lotnictwa". W dalszym ciągu me
moriału kmdr ppor. L. Ziembicki wskazywał, że dla wypełnienia sta
wianych zadań, artyleria najcięższa powinna mieć możliwie najwięk
szą donośność i przebijałność pancerzy oraz największą żywotność 
luf.

Charakteryzując potencjalnego przeciwnika, autor memoriału uwa
żał, że będą to "przede wszystkim pancerniki niemieckie lub rosyj
skie". Wśród okrętów niemieckich groźny byłby zwłaszcza okręt li
niowy "F" (późniejszy "Bismarck"), którego budowę zapoczątkowano 
W roku 1936, przewidując dla niego artylerię główną kal. 380 mm. 
Przeciwnikiem dla polskiej najcięższej artylerii nadbrzeżnej mogłyby 
być także dwa inne niemieckie okręty liniowe "Scharnhorst" i "Gnei- 
senau", oba wodowane w końcu 1936 roku. Artyleria główna każde
go z tych okrętów składała się z 9 dział kal. 280 mm. Ten sam ka
liber dział miały zbudowane w latach 1931-1934 trzy krążowniki linio
we "Deutschland", "Admirał Scheer" i "Admirał Graf Spee". Z floty 
radzieckiej w rachubę wchodziły trzy przestarzałe okręty liniowe, 
wszystkie wodowane jeszcze w 1911 roku, mianowicie "Marat", "Oktia- 

brskaja Riewolucyja" I ewentualnie "Pariżskaja Kommuna", który znaj
dował się na Morzu Czarnym. Artyleria główna każdego z tych okrę

tów składała się z 12 dział kal. 305 mm. Przedstawiony kontradm. 
świrskiemu referat miał być jeszcze uzupełniony danymi o przebijał- 

?/ "Elementy decyzji "dla "wyboru dział najcięższych artylerii nadbrze
żnej" (CAW, tamże).
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ności pancerzy.

Do roku 1936 w Kierownictwie Marynarki Wojennej interesowano 
się wyłącznie propozycjami szwedzkiej fabryki zbrojeniowej "Bofors". 

Odnosi się jednak wrażenie, iż poszczególne oferty zamawiano u "Bo 
forsa" dość przypadkowo, a przy tym bez rozeznania możliwości 
produkcyjnych zakładów zbrojeniowych w innych krajach. Dopiero na 
początku 1937 roku daje się zaobserwować dążenie do lepszego 
skoordynowania zabiegów przez uzyskanie możliwie szerokich infor
macji także o innych dostawcach. Wyrazem tego było rozpisanie w 
styczniu 1937 roku przetargu na zakup przez Polskę najcięższej 
artylerii nadbrzeżnej.

Z zachowanego projektu pisma w tej sprawie szefa Służb Kier. 
Mar.Woj. komandora Ksawerego Czernickiego wynika, że zamierzano 
nabyć "... działa morskie kal. 280 mm, 305 mm względnie o więk- 
szych kalibrach do 343 mm włącznie, wraz z wieżami pancernymi", i 

W warunkach przetargu podano, że wieże mogą być pojedyncze lub 
podwójne. Ważnym zastrzeżeniem było, aby konstrukcja wież była 

taka, żeby nie sięgały one głęboko w grunt, działa bowiem stanąć 

miały na terenie piaszczystym i podmokłym. Pancerz wieży powinien 
być odporny na pociski kat, 305 mm, względnie obliczony przeciwko 
najcięższym bombom lotniczym (dach wieży). Do złożenia ofert za
proszono 4 wytwórnie: angielską "Vickers-Armstrong", francuską 
"Schneider", czeską "Skoda" i szwedzką "Bofors". Dodatkowo w czer
wcu 1937 r. zaproszono firmę włoską "Ansaldo". Termin złożenia 
ofert określono na 15.2,1937 r„ później jednak przedłużono go do 
30 czerwca.

Jakie były rezultaty ogłoszonego przetargu ? Okazało się, że tylko 
dwie firmy, mianowicie "Schneider" i "Bofors" przysłały oferty. Brak 
natomiast w dokumentach informacji na temat odpowiedzi na przetarg 
czeskich zakładów zbrojeniowych "Skoda", natomiast zakłady "Vickers- 
Armstrong" już na samym początku miały trudności z uzyskaniem zgo
dy Ministerstwa Wojny (War Office) i Admiralicji. W sprawie tej to
czyły się pertraktacje w Londynie, o czym informował Kier.Mar. Woj. 

przedstawiciel firmy w Warszawie w piśmie z 12.4.1937 r.

8/ Projekt pisma w sprawie złożenia ofert (CAW, tamże).
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Równocześnie "Vickers-Armstrong" proponował bardzo odległy ter
min dostawy dział, określając go na 4-5 lat. Mimo niekorzystnych 
warunków sprzedaży kontradm. Świrski polecił zażądać oferty an

gielskiej. Uzyskanie wszakże zgody władz brytyjskich przedłużało 

się, wbrew obietnicom fabryki. W rezultacie oferta nie została nade
słana, tym samym zaś ewentualne zakupienie dział w Anglii przesta
ło być aktualne.

W czerwcu 1937 r. francuska wytwórnia "Schneider" przesłała 
do Warszawy ofertę, w której wyrażała gotowość sprzedania dział 
artylerii nadbrzeżnej trzech kalibrów w wieżach pancernych: 240 mm, 

280 mm i 305 mm. Oferta miała charakter orientacyjny i ogólnik owy, 
przy czym, jak donosił z Paryża attache wojskowy i morski, dosta
wa dział była dość problematyczna wobec nacjonalizacji zakładów, 

wskutek czego miały one zaprzestać wytwarzania sprzętu zbrojenio
wego dla zagranicy.

Przedstawiciele firmy "Bofors" wyjaśniali, że mogą wykonać dzia
ła najwyżej kalibru 283 mm. W ten sposób Kier. Mar. Woj. mogło za
kupić działa bądź w Szwecji, bądź też we Francji. Należało zatem 
zdecydować się na jednego z dwóch oferentów.

W obszernym, sporządzonym dla kontradm. Świrskiego w końcu 
grudnia 1937 r. referacie, kmdr ppor. L. Ziembicki informował o wy
nikach przetargu, przedstawiając równocześnie własne wnioski w 
sprawie wyboru oferenta.

Analizując walory taktyczne dział "Schneidera" i "Boforsa", autor 
referatu wskazywał na większą donośność dział francuskich, zwłasz
cza kal. 305 mm przy strzelaniu pociskami odłamkowymi. Natomiast 
pod względem zdolności przebijania pancerza oba iypy dział niewiele 
się różniły. Zaletą wież francuskich było znacznie silniejsze opance
rzenie. Z drugiej jednak strony wskutek większego ciężaru wymaga

ły głębszego ich osadzenia w gruncie, niż wieże "Boforsa", co jed
nak pociągałoby za sobą dodatkowe trudności, ponieważ grunt na 

Helu jest podmokły. W sumie więc zalety taktyczne dział francuskich 

i szwedzkich były bardzo zbliżone, natomiast różnica w cenie była 
znaczna. Na podstawie przeprowadzonych porównań okazało się, że 
koszt łączny jednej 2-działowej baterii był dużo niższy w przypadku 
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baterii szwedzkiej (koszt ten obejmował cenę 2 dział z wieżą i mon
tażem, cenę 500 pocisków wraz z amunicją ćwiczebną, sprzęt kiero
wania ogniem oraz prace fortyfikacyjne). Tak więc, podczas gdy 
koszt baterii "Schneidera" kal. 305 mm wynosił 14.920.000 zł, a ba

terii kal. 280 mm - 13,277.000 zł, to koszt baterii kal. 283 mm "Bo- 
forsa" kształtował się około 9.370.000 zł.

W rezultacie przeprowadzonej analizy kmdr ppor. L. Ziembicki 
skłaniał się do wyboru baterii "Boforsa". Pisząc o słabym opancerze
niu dział szwedzkich, wyrażał przypuszczenie, iż mankament ten moż
na by dość łatwo usunąć, zwłaszcza przez wzmocnienie dachu wie
ży przeciwko bombom lotniczym. Do zakupu dział szwedzkich zachę
cał też stosunkowo niedługi termin dostawy (3,5 do 4 lat).

Z przedstawionych przez "Boforsa" dwóch wariantów, to znaczy 
wieży pojedynczej i wieży podwójnej, kmdr ppor. L. Ziembicki propo
nował wybrać wieżę podwójną, choć zdawał sobie sprawę z zalet tak
tycznych dwóch pojedynczych wież. Za wyborem wieży podwójnej 
przemawiał przede wszystkim niewspółmiernie niższy koszt w porów
naniu z dwiema wieżami pojedynczymi. Nadto do zalet wieży podwój
nej zaliczał autor referatu znacznie uproszczone kierowanie ogniem, 
mniejsze koszty montażu i robót fortyfikacyjnych oraz mniejszą ilość 

ludzi potrzebną do obsługi.
W konkluzji kmdr ppor. L. Ziembicki zwracał się do kontradm. 

Świrskiego o podjęcie decyzji w sprawie kalibru dział i typu wieży. 
Nalegał przy tym na pośpiech, gdyż "... czekanie na inne oferty, jak 

np. firmy "Ansaldo" mogłoby spowodować dalszą i nie wiadomo jak 
9/ długą zwłokę w realizacji budowy artylerii ciężkiej na Helu".

Rezultaty rozpisanego na początku 1937 roku przetargu nie były 
w pełni zadowalające. Jak wyżej wspomniano, wpłynęły oferty od 
dwóch zaledwie producentów ("Schneider" i "Bofors"), a w styczniu 
1938 r. otrzymano ofertę na sprzedaż dział od firmy włoskiej "Ansal- 
do”, która została dodatkowo zaproszona, już po rozpisaniu przetargu 
Obiekcje budziły wysokie koszty zakupu baterii, najbardziej jednak 

niepokoił odległy termin dostawy.
Z przedstawionych warunków sprzedaży wynikało, że bateria naj-

9/Referat szefa artylerii i służby uzbrojenia z 21.12.1937 r.
( CAW, tamże ) .
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cięższa mogłaby stanąć na Helu nie wcześniej niż w 1940 roku, 
tymczasem zaś rozwój wypadków naglił do szybkiego działania. Na 
zachodzie Niemcy hitlerowskie w sposób już zupełnie otwarty przy
stąpiły do intensywnej rozbudowy swoich sił zbrojnych. Wyrazem te
go było wprowadzenie w marcu 1935 r. obowiązku powszechnej służ
by wojskowej i wydanie -w tym samym miesiącu ustawy o utworzeniu 
lotnictwa wojskowego. Rok później Hitler wypowiedział Układy L okar- 
neńskie, a Wehrmacht wkroczył do zdemilitaryzowanej Nadrenii. Peł
ną mocą pracowały stocznie dostarczając flocie niemieckiej coraz to 
nowych okrętów. Pod koniec 1938 roku dowódca Kriegsmarine adm. 

Raeder przedłożył Hitlerowi do zatwierdzenia gigantyczny plan roz
budowy marynarki wojennej (tzw. plan Z), który miał umożliwić Niem
com zorganizowanie potężnej floty oceanicznej, zdolnej do przeciw

stawienia się dominacji Anglii na morzu.
Wszystkie te wydarzenia nakazywały, mimo łączącego Polskę i 

Niemcy od .1934 roku paktu o nieagresji, przyspieszenie prac nad 
zabezpieczeniem granicy zachodniej, w tym także wybrzeża morskie

go. Ze strony Kierownictwa Marynarki Wojennej, niezależnie od roz
pisania przetargu na dostawę najcięższej baterii nadbrzeżnej, podję

to starania o nabycie dział już gotowych, które można by w stosunko

wo krótkim czasie ustawić na półwyspie. Działa takie znaleziono w 
Holandii.

Podczas pierwszej wojny światowej Holan lia ustawiła na swoim 
wybrzeżu 8 dział kał. 280 mm. Działa te wybudowała belgijska firma 
zbrojeniowa "John Cockerill". Po Wojnie baterie nadbrzeżne zdemon
towano, sprzedając lufy, pancerze i inne części dział kilku towarzy
stwom prywatnym, wśród nich firmie "Viessing" z Hagi. W roku 1938 
cały sprzęt był rozebrany i zakonserwowc ńy. Przechowywano go w 
magazynie (szopie) w Amsterdamie.

Na wiosnę 1938 roku oddelegowany został z Kierownictwa Mary
narki Wojennej do Holandii oficer szefostwa artylerii 1 służby uzbro

jenia, kpt, mar. Bohdan Wroński, aby obejrzeć działa i wydać opinie 
o celowości Ich zakupienia. Po powrocie do Polski sporządził on 
raport, w którym ocenił zalety i wady dział holenderskich. Do zalet 
zaliczył ich niski koszt (8 dział kal, 280 mm za około 4 min zł), 

a przede wszystkim krótki termin dostarczenia baterii (pierwsze dzla- 
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ła mogły być zmontowane i całkowicie gotowe za 8-9 miesięcy).
Więcej niestety było cech ujemnych. Należały do nich słabe wa

runki balistyczne dział, jak donośność i przebijalność pancerzy. 
Niewystarczający wydawał się sam kaliber, który według kpt. mar. 
B. Wrońskiego, był stanowczo za mały na artylerię główną obrony 

wybrzeża. W związku z tym pisał on: "... Jeżeli nasi ewentualni 
przeciwnicy przewidują na nowych okrętach działa o kalibrze 381 mm 
(Niemcy) i 406 mm (Rosja) , to zasadniczo powinniśmy posiadać 

działa tego kalibru, tyn bardziej, że żywot baterii obrony wybrzeża 
jest znacznie dłuższy od baterii okrętów (...) Kaliber 280 mm, a 
w szczególności omawiane działa, można by uważać za artylerię śre
dnią".

Negatywną opinię o oferowanych przez Holandię działach wyraził 
także szef artylerii i służby uzbrojenia Kier. Mar, Woj. kmdr ppor. 
L. Ziembicki, przedstawiając ją w przygotowanym dla kontradm. Świń
skiego sprawozdaniu. Powtórzył w nim i rozwinął zastrzeżenia kpt. 
mar. B. Wrońskiego, wskazując zwłaszcza na słabą zdolność dział 
do przebijania pancerzy. Z tych też powodów szef Kier. Mar. Woj. po
lecił zaniechać pertraktacji z firmami holenderskimi.

Sprawa zakupu najcięższych baterii nadbrzeżnych interesowała 
także Sztab Główny w Warszawie. W ciągu lata 1938 roku odbyła 
się na ten temat wymiana poglądów z przedstawicielami Kierownictwa 
Marynarki Wojennej. W dniu 3 sierpnia gen. Stachiewicz rozmawiał z 
kmdr inż, Stanisławem Ryrnszewiczem i z kmdr por. dypl. Romanem 
Stankiewiczem, zwracając ich uv.agę na możliwość zakupienia dział 
kal. 305 mm w Estonii.

Stanowisko Marynarki Wojennej w tej kwestii było negatywne. 
Określił je szczegółowo w piśmie do szefa Oddziału I Sztabu Główne, 

go pełniący obowiązki szefa Sztabu Kier. Mar. W oj. kmdr por. dypl, R. 
Stankiewicz. Wyjaśnił on, że nad możliwością zakupienia dział w 

Estonii marynarka zastanawiała się już wcześniej. Jednak opinia po
wołanej w tym celu komisji była negatywna. Także obecnie marynarka 
podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko. Wynika ono z wielu niedo

godności, z jakimi łączyłoby się zakupienie znajdujących się w Esto- 

:> Ol Sprawozdanie z pobytu w Holandii, sporządzone dla kmdr K. Czer
nickiego (CAW, Zesp, KMAA uzup., t. 26).
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nii dział.
Okolicznością niekorzystną było to, że w Estonii znajdowały się 

tylko lufy i to zaledwie dwie, podczas gdy na Helu planowano usta
wienie baterii czterodziałowej, Obie lufy były starej konstrukcji; zo
stały one wybudowane w latach 1909-1912 przez fabrykę rosyjską 
"Obuchów". W związku z tym kmdr por. dypl. R. Stankiewicz uzasad
niał, że "jeśli nawet Estonia obecnie gdzieś za granicą dorobiła do 
tych luf nowoczesne pociski pancerne o należytej wadze, to jednak 
całkiem niemożliwe jest, aby zachowała należytą szybkość wylotową, 
a to ze względu na zwiększenie ciśnienia w lufie przy zwiększeniu 
wagi pocisku i ograniczoną wytrzymałość lufy starego systemu kon
strukcji".^3’^

Ponieważ Estończycy oferowali jedynie lufy, reszta wyposażenia, 
jak kołyski, oporniki, powrotniki, łoża, mechanizmy, silniki, dźwigi 
amunicyjne - musiałyby być wyprodukowane dodatkowo. To samo do
tyczyło amunicji, wieży i pancerza. W Polsce można by wykonać 
jedynie niewielką część tych urządzeń, resztę należałoby zakupić po 
wysokiej cenie za granicą, przy czym prawdopodobnie terminy do

staw byłyby niekorzystne.
Z tych wszystkich względów Marynarka Wojenna już w przesz

łości oceniała negatywnie propozycję estońską. Stanowisko Kler. Mar. 
Woj. spotkało się ze zrozumieniem Sztabu Głównego. Nigdy też póź

niej do Zakupu dział w Estonii nie powracano.
Niezadowalające rezultaty przetargu z 1937 roku oraz fiasko na

bycia dział w Holandii i Estonii skłaniały Kier. Mar. Woj. do szukania 
innych jeszcze możliwości złożenia zamówienia na zakupienie bate
rii najcięższych. Jak już wspomniano, po rozpisaniu przetargu zapro
szono dodatkowo do złożenia oferty włoskie zakłady zbrojeniowe 
"Ansaldo". Równolegle zainteresowano się możliwościami innej włos
kiej fabryki sprzętu artyleryjskiego, mianowicie zakładami "Odero- 

Ternl-Orlando".
Zwrócenie uwagi na możliwość nabycia artylerii najcięższej we 

Włoszech wynikało z podjętego i realizowanego przez ten kraj sze
roko zakrojonego programu rozbudowy floty. Wypływał on z głoszonej 
11/' Pismo”szefa” sztabu KMW do szefa Oddz.I Sztabu Głównego

z 12.8.1930 r. (CAW, Zesp. Kanc. Szt. Gł„ t. 131), 
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wtedy przez Mussoliniego doktryny o Morzu Śródziemnyrr jako wło

skim "marę nostrum", W celu z< pewnienia panowania na tym morzu 
i stworzenia przeciwwagi dla znajdującej się tam eskadry angielskiej 
i floty francuskiej niezbędna była silna flota, składająca się z okrę
tów różnych klas, w tym także okrętów liniowych. Realizując tak po 
jęte zadania marynarki, stocznie włoskie już od roku 1933 zajęte by
ły modernizacją kilku pochodzących z okresu I wojny światowej ok
rętów liniowych, które uzbrajano w artylerię główną kal. 3 20 mm 
("Giulio Cesare", "Conte di Cavour", "Caio Duilio" i "Andrea Doria") 

Na pochylniach znajdowały się w budowie także dwa nowoczesne 
okręty liniowe z artylerią kal, 381 mm ("Littorio", "Vittorio Veneto").

Producentami dział dla włoskiej marynarki wojennej były dwie 
państwowe wytwórnie sprzętu artyleryjskiego, mianowicie koncern 
"Ansaldo" w Genui i zakłady "Odero-Terni-Orlando" w L a Spezia 
(w skrócie: "Terni" J. Pierwsza z wymienionych firm zaproszona zo

stała w czerwcu 1937 r. do złożenia oferty na dostawę dział najcięż 
szych kalibrów dla Helu w ramach przetargu ogłoszonego pół roku 
wcześniej przez Kier. Mar. Woj, Kilka miesięcy później nawiązano 
kontakty ż zakładami "Terni" w sprawie sprzedaży Polsce dwudzia- 
łowej wieży kal. 320 mm. Odtąd przez z górą rok toczyły się per
traktacje z obu włoskimi wytwórniami. Rozmowy te wymagały niekie
dy dużej ostrożności i dyskrecji, gdyż mimo Iż "Ansaldo" i "Terni" 
były firmami państwowymi i Jako takie działały w pewnym porozumie
niu, niewątpliwie istniała między nimi konkurencja, świadczyły o tym 

napływające do Warszawy od działającego we Włoszech przedstawi
ciela "Ansaldo" informacje, z których wynikało, że w Warszawie pra
cuje jakoby przedstawiciel konkurencyjnej firmy, który pragnie utrą- 

12/ cić to zamówienie dla "Ansalda". Dla przejrzystości wywodu zaj- 
mijmy się najpierw pertraktacjami z zakładami "Ansaldo".

Pośrednikiem w rozmowach między Kier. Mar. Woj. a "Ansaldo" 
była firma handlowa "Sepewe" w Warszawie. Jako przedstawiciel fir

my na terenie Włoch działał Kazimierz Zuber. Wraz z attache woj
skowym w Rzymie załatwiał on z władzami włoskimi wszelkie sprawy 
wchodzące w zakres toczących się pertraktacji.

12/ Pismo K. Zubera z 13".6.1938 r, do "Sepewe", spółki handlowej w 
Warszawie zajmującej się eksportem przemysłu obronnego (CAW, 
Zesp. KMW, t. 3303).
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W ciągu lata 1937 roku " Ansaldo*' przygotowywało ofertę na do
stawę dział. Jednak już na samym początku wystąpiły opóźnienia i 
firma nie zdążyła dostarczyć swoich propozycji w podanym w prze

targu terminie, to jest do 30 Czerwca. Opóźnienia zostały spowodo
wane najpierw formalnościami uzyskania od władz włoskich zgody na 
złożenie oferty, później zaś samo złożenie oferty zostało na jakiś 
czas wstrzymane wskutek stanowiska zajętego przez Ministerstwo 
Marynarki. Obawiało się ono mianowicie, że dostawa dział dla Pol

ski spowoduje opóźnienie w uzbrojeniu i ukończeniu znajdujących się 
w budowie okrętów liniowych. Włochów starano się uspokoić informa
cją, że dostawa obejmie niewiełk-ą ilość dział,

Było oczywiste, że "Ansaldo" zmuszone zostanie dó zapewnienia 
terminowej dostawy dział najpierw dla okrętów włoskich. Wówczas to 

zagrożona w wywiązaniu się ze zobowiązań wobec polskiego kontra
henta firma zastosowała .pewnego rodzaju wybieg, oferując Kier. Mar. 
Woj. kilka wieź z 2 lub 3 działami kal. 305 mm. Działa te znajdowa

ny się na uzbrojeniu okrętów włoskich, miały być z nich zdjęte i za
stąpione działami nowej produkcji. Z propozycją taką zwróciło się 
"Ansaldo" do K. Zubera w piśmie z 5.11,1937 r., zapewniając jedno
cześnie, że oferowane działa są nowe i że mogą być natychmiast 
dostarczone. Zakłady wyrażały gotowość odpowiedniego przystosowa
nia dział do obrony wybrzeża przez obniżenie wież, co z dobrym 
skutkiem stosowały już wcześniej,

Nowa oferta "Ansaldo" została przyjęta w Warszawie z rezerwą. 
Okolicznością zachęcającą była gotowość dostarczenia dział w krót
kim czasie, podczas gdy na działa całkowicie nowe trzeba byłoby 
czekać wiele miesięcy. Mimo to K ier. Mar. Woj. nalegało, by oprócz 
oferty na działa zdjęte z okrętów, "Ansaldo" dostarczyło także ofer

ty na działa nowej produkcji.
Dnia 11.1. 1938 r. "Ansaldo" przesłało spółce "śepewe" pierwszą 

ofertę na dostawę pojedynczego działa w wieży kal. 305 mm nowej 
produkcji. Firma obiecywała dostarczyć w końcu stycznia ofertę na 2

13/ Na opieszałe załatwianie oferty przez włoskiego producenta skar
żył się K. Zuber w liście do "Sepewe" z 22.10.1937 r.; "Ansaldo" 
jako firma. rządową jest bardzo Ciężka, pełna biurokracji i to też 
wpływa na przeciąganie sprawy" (CAW, tamże) , 



60

działa kal. 305 mm w jednej wieży i na jedno działo kal. 280 mm. 
W sprawi© oferty, która interesowała najbardziej Kier. Mar. Woj., to 
jest dostawy dział kal. 320 mm, "Ansaldo" tłumaczyło się, że nie 
mogła ona być dotąd przedłożona, a to "z uwagi na chwilową nie
obecność odnośnego referenta w Ministerstwie Marynarki". 14

Według przedstawionej oferty całkowity koszt pojedynczego dzia
ła kal. 305 mm w wieży łącznie z ustawieniem na stanowisku miał 
wynieść 144.736 funtów szt. Ciężar jednej wieży wynosił około 4001 
Dostawa pierwszej wieży nastąpiłaby w ciągu 32 miesięcy od złoże- 

■ nia zamówienia, Kolejne wieże dostarczane byłyby co miesiąc.

Pierwsza oferta włoska nie czyniła zadość wymogom stawianym 
przez Kier, Mar.Woj,, toteż w lutym 1938 r. kmdr K. Czernicki przy
pomniał "Sepewe" gotowość '‘Ansaldo" dostarczenia także oferty na 
2 działa kal. 305 mm w wieży i nalegał na jej przyspieszenie.

Oczekiwana oferta złożona została dopiero 23 marca 1938 r. 
Według podanych w niej warunków, całkowity koszt dział łącznie z 
ustawieniem wieży miał wynieść 195.710 funtów szt., to jest około 
1O min zł. Ciężar Wieży wynosił 605 t, a dostawa pierwszej wieży 
miała nastąpić w ciągu 36 miesięcy od złożenia zamówienia. Następ 
ne wieże dostarczane byłyby w odstępach miesięcznych.

Dzień wcześniej "Anęaldo" dostarczył ofertę na sprzedaż Polsce 
pojedynczych i podwójnych dział kal. 280 mm, Działa podwójne w 
wieży kosztować miały 171,174 funtów szt. (około 8,5 min zł), zaś 

koszt wieży pojedynczej wynosił 133,784 funtów szt. Wieża podwój
na ważyła 505 t, a wieża pojedyncza 358 t. Terminy dostawy były 

15/ takie sam® Jak w przypadku dział kal. 305 mm. '
Chociaż propozycja “Ansaldo" na dostawę wieży podwójnej kal. 

305 mm wydawała się ze względów technicznych, jak finansowych i 
terminu dostawy najkorzystniejsza ze wszystkich nadesłanych dotąd 
do Kier. Mar,Woj. ofert, strona polska zainteresowana była przede

14/ Pismo "Sepewe" do Kier. Mar. Woj. z 17.1,1938 r, (CAW, Zesp. 
KMW, t. 444),

15/ Oprócz wspomnianych dział dla artylerii nadbrzeżnej, “Ansaldo" 
oferowało dwa różne typy dział kolejowych na lorach, mianowlck 
działa kal, 155 mm 1 kal. 203 mm. Propozycja wybudowania dla 
Rejonu Umocnionego Hel artylerii kolejowej nie była jednak bra
na pod uwagę w Kier. Mar. Woj. (CAW, Zesp. KMW, t. 3303). 
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wszystkim w nabyciu dział kal. 320 mm. Ponieważ w tej sprawie 
"Ansaldo" w dalszym ciągu grało na zwłokę, uzasadniając istnieją

ce trudności zobowiązaniami wobec własnej marynarki, Kier. Mar. Woj. 
gotowe było rozpatrzyć inną jeszcze przedstawioną przez Włochów 
propozycję. Chodziło mianowicie o zakupienie dział kal. 320 mm, po
chodzących z rożwierConych (przeborowanych) dział kal. 305 mm 
typu "Vickers-Armstrong" (rozwierceniem dział zajmowało się zarów
no "Ansaldo’' jak i "Ternl"). Oferta ta była na wiosnę 1938 roku 
przedmiotem rozmów Kler.Mar.Woj. z Inspektorem zjednoczenia wło

skich producentów przemysłu zbrojeniowego "GITAR" Schmidtem, któ
ry w tym czasie przebywał w Polsce. Włosi wyrażali gotowość 
sprzedaży Polsce takich rozwierconych armat; propozycja ta jednak 
była rozpatrywana przez stronę polską bez entuzjazmu. Zresztą ca
ła sprawa wkrótce upadła i więcej do niej nie wracano.

Po drobiazgowym rozpatrzeniu oferty "Ansaldo" na dostawę po
dwójnej wieży kal. 305 mm Kier. Mar.Woj. postanowiło ostatecznie 

oferty tej nie przyjmować. W ciągu lata 1938 roku ponowiono żąda

nie dostarczenia oferty na 2 działa kal. 320 mm w wieży, a więc na 
dostawę cięższych kalibrów, zdolnych do przebijania grubych pance
rzy okrętowych na dużych odległościach (zwięk szenie przebijainości 

zależy przede wszystkim od zwiększenia kalibru; ciężar pocisku 
działa kal. 320 mm wynosił 525 kg) . Długo oczekiwana oferta złożo

na została przez "Ansaldo" dopiero we wrześniu. Jej dalszy los 
zbiegł się z prowadzonymi w tym samym czasie staraniami Kier.Mar. 

Woj, o zakupienie dział kal. 320 mm w zakładach "Ternl". Przypatrz
my się zatem, jak przebiegały pertraktacje z drugą, konkurencyjną 

firmą włoską.
Przeciągające się rozmowy z "Ansaldo" skłoniły Kier.Mar. Woj. 

już w roku 1937 do zainteresowania się możliwościami wytwórczymi 
fabryki sprzętu artyleryjskiego "Ternl". W tym celu zwrócono się za 
pośrednictwem agenta "Sepewe" we Włoszech, Zubera o nadesłanie 
przez "Ternl" oferty na dwudziałową wieżę kal, 320 mm, jakie firma 
ta aktualnie budowała dla modernizowanych okrętów liniowych "Conte 

di Cavour" 1 "Giulio Cesare". Z otrzymanej odpowiedzi wynikało, że 
były to działa zapewne starego typu, zaś ich ciężar i właściwości 
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balistyczne były podobno gorsze od dział "Ansaldo". W końcu 1938 
roku Zuber informował Kier. Mar. Woj. za pośrednictwem "Sepewe", że 
"Terni” odmówiło złożenia oferty.

Nie ulegało wątpliwości, że niepomyślne wiadomości o możliwoś
ciach sprzedania dział przez "Terni" były wynikiem machinacji kon
kurenta, czyli "Ansaldo", które starało się odsunąć "Terni" od rea

lizacji zamówienia dla Polski. Wydawało się bowiem nieprawdopodob
ne, aby na modernizowanych okrętach instalowano działa starego 

typu o słabych właściwościach balistycznych. Dla wyjaśnienia tej 
sprawy komandor K. Czernicki zwrócił się do attache wojskowego 
we Włoszech, prosząc go, by przeprowadził rozmowę z "Terni" oraz 

wyjednał zgodę władz włoskich na złożenie oferty przez tę firmę.
Równolegle do tych poczynań Kier. Mar. W oj. znalazło w Warsza

wie ajenta w pertraktacjach z "Terni". O pośredniczenie w kontak
tach z dostawcą zwrócono się do Stołecznego Towarzystwa Prze
mysłowo ~ Handlowego. W kwietniu 1938 r. przeprowadzono z tą 
spółką wstępne rozmowy, w których uczestniczył także przedstawi
ciel "Terni", Bernotti. Wkrótce po tym złożono ajentowi pismo zapra

szające "Terni" do przedstawienia oferty. Z treści pisma wynikało, 
że Kier.Mar.Woj. oczekuje propozycji sprzedaży dział kal. 320 mm, 
budowanych przez "Terni" dla okrętów liniowych typu "Conte di Ca- 
vour". Oferta powinna obejmować dostawę jednej wieży dwudziałowej 
i dwóch wież jednodziałowych wraz z amunicją (pociski przeciwpan
cerne i odłamkowe oraz ładunki prochu). Kier.Mar. Woj, wyjaśniało, 
że wieże mają stanąć na lądzie, na gruncie piaszczystym i że z te

go powodu ich głębokość nie powinna przekraczać 1O m.
Równocześnie Kier.Mar.Woj. zapytywało, czy "Terni" mogłoby 

złożyć także ofertę na dostawę jednej wieży dwudziałowej kal. 381 mm 

a więc kalibru dział budowanych aktualnie dla okrętów liniowych ty
pu "Vittorio Veneto". Odpowiedź wytwórni była twierdząca. Obiecała 

ona opracować ofertę w ciągu lipca 1938 r.
Tymczasem latem wydelegowany został do Włoch przedstawiciel 

szefostwa artylerii i służby uzbrojenia Kier.Mar,Woj., kpt. mar. Jerzy 

Mroczkowski w celu zorientowania się na miejscu o możliwościach 

dostawy zarówno »< Ansaldo" jak i "Terhi", W dniu 2 lipca odwiedzi 



63 ■

on zakłady "Terni" w La Spezia-Melara i ponowił żądanie złożenia 

Oferty na dwudziałową wieżę kał* 320 mm z nowymi działami oraz 
amunicją przeciwpancerną, odłamkową i ćwiczebną.16^

Wbrew zapewnieniom firmy, że nadeśle ofertę w ciągu łipca, opra

cowywanie jej zajęło więcej czasu niż przypuszczano. Z kolei opóźni
ło się przesłanie do Warszawy gotowej Już oferty wskutek oczeki

wania na zezwolenie Ministerstwa Marynarki.
W rezultacie' szczegółowa oferta nadeszła dopiero 22 września. 
"'Terni" przedstawiało w niej dwa warianty dział kal. 320 mm, różnią
ce się nieco szybkością początkową (VQ) . Łączny koszt dział bez 

Montażu wież w Polsce wraz z amunicją 500 strzałów, sprzętem 
kierowania ogniem i kosztami fortyfikacji wynieść miał dla dział z 
\IQ *> 660 m/sek 13.997.000 zł, zaś dla dział z VQ ■ 900 m/sek - 

14.156.00 zł.
W zestawieniu z ofertą "Ansaldo" koszt tego samego kalibru dział 

"Terni" był więc o przeszło 3 min zł większy. Mniej korzystne w 
porównaniu z "Ansaldo" wydawały się także terminy dostawy. Okreś
lono je w ofercie na około 50 miesięcy od podpisania umowy, przy 
czym samą dostawę uzależniono jeszcze od uzyskania zgody rządu 
włoskiego. Jednak i tak długi już termin dostarczenia dział nie był 
całkowici® pewny wskutek zamieszczenia w ofercie klauzuli, rezerwu
jącej "Terni" prawo do "ściślejszego Określenia terminów dostawy w 
Chwili otrzymania zlecenia, uwzględniając zobowiązania wobec Innych 
kontrahentów".'^

Mimo wyraźnie niekorzystnych dla nabywcy warunków, jeszcze 
pod koniec 1938 roku Kier. Mar. Woj, prosiło "Terni" o dostarczenie 

dodatkowych informacji w sprawie amunicji do dział kal. 320 mm. 
Kłer,Mar,Woj. wyjaśniało dodatkowo, że pociski odłamkowe powinny 
być zdolne do zwalczania na dużych odległościach okrętów nieopan- 
cerzonych lub z lekkim opancerzaniem, Powinny one także być zdol
ne do niszczenia małych lub nawet pojedynczych średnich celów na

ziemnych, W związku ż tym granaty miały być zaopatrzone w zapal

niki z małą zwłoką.

l^PIsmo kmdr K.Czernickiego do Stołecznego Towarzystwa Prze
mysłowo-Handlowego w Warszawie z llpca .1938 r.(CAW, tamże).

17/ Oferta "Terni" dla Kier.Mar. Woj, z 22.9.1938 r. (CAW, tamże).
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Ostatecznie jednak oferta "Terni" nie została przyjęta. Przesta

no się też w Kier. Mar. Woj. interesować możliwością zakupienia 
dział kal. 381 mm, o co w swoim czasie zabiegano. Ze wszystkich 
szczegółowo rozpatrzonych ofert najkorzystniejszą wydawała się pro

pozycja "Ansaldo" ( 2 działa kal. 320 mm w wieży, koszt 10.772.000x8 
Vq pocisku 880 m/sek). Na ofercie "Ansaldo" skupiono też uwagę, 
dążąc teraz do szybkiego sfinalizowania rozmów i podpisania urno- 

wy.la/ 1
Do pośpiechu nagliła pogarszająca się z miesiąca na miesiąc 

.sytuacja polityczna w Europie. Ofiarą zaborczej polityki Hitlera pad- 
ła już Czechosłowacja, utraciwszy na rzecz Niemiec Sudety w wyni
ku podpisania układu monachijskiego (30 września 1938 r.). Nasili

ła się też propaganda antypolska w Niemczech i Wolnym Mieście 
Gdańsku. Rozgrywające się w Europie wydarzenia budziły niepokój 
społeczeństwa polskiego, choć rząd sanacyjny stale jeszcze żywił 

złudną nadzieję na dojście do porozumienia ż Hitlerem.
W atmosferze politycznego napięcia kontynuowano zabiegi o pod

pisanie umowy z "Ansaldo". Energicznie działał w tym kierunku atta
che wojskowy we Włoszech płk M.Romeyko. Na miejscu, w zakła
dach "Ansaldo" przebywał kpt. mar. J. Mroczkowski wyposażony w 
pełnomocnićtwa do sfinalizowania porozumienia. Sprawą zakupu dział 
zainteresowano Polską Komisję Rządową dla kontroli obrotów towa
rowych z Włochami, mającą swoją siedzibę w Rzymie, a zamówienia 

wojskowe uzyskały priorytet.
Wobec wzrostu napięcia politycznego w Europie sprawą najpilniej

szą było uzyskanie od Włochów maksymalnego skrócenia terminu do
stawy wieży z działami, W tym też kierunku poszły wysiłki wszyst
kich zainteresowanych czynników polskich. Starania te musiały być 

skuteczne, skoro "Ansaldo" zgodziło się pod pewnymi warunkami na 
skrócenie dostawy z 36 na 33 miesiące, a nawet było gotowe wyko

nać wieże w ciągu 28 miesięcy, rezerwując jednak dodatkowe 5 mie
sięcy na usunięcie ewentualnych niedociągnięć i na przeprowadzenie 

prób.
IB/ W 1938 roku .interesowano się w Kier. Mar. Woj. także możliwoś

cią zakupienia dział angielskich i amerykańskich kal. 356 mm. 
Do bezpośrednich rozmów z ewentualnymi dostawcami jednak nie 
doszło, a zainteresowania marynarki ograniczyły się do zebrania 
wstępnych informacji.
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Trudności napotkano w kwestii rozliczeń. W myśl wysuniętych 
przez włoską komisję rządową warunków, zapłatą za wieżę miała 

nastąpić w następujący sposób ,: przy podpisaniu umowy Polska po
winna wpłacić w dewizach 20% wartości wieży, a więc Około 2 min 
złotych w obcej walucie. Reszta należności miała być uregulowana 
dostawami drzewa brzozowego oraz stali. Wartość dostarczonej brzo
zy powinna wynosić 5,5% ceny wieży (550 tys. zł), pozostałość 

miała być spłacona stalą.’ W sprawie dostaw stali Włosi wysuwali 
następujące żądania: dostawy miały Objąć 25 tys. ton stali do budo
wy okrętów, ściśle rzecz biorąc miał to być materiał na stępkę. 

Powinien on składać się w 2/3 z walcówki o różnej grubości, zaś 
w 1/3 miał obejmować różne profile. Wartość dostąw polskiej stali 
obliczali Włosi na 28-30 min lirów.4^

Włoska komisja rządowa, z którą toczyły się rozmowy w Rzymie 
uzależniało dostarczenie wieży w skróconym terminie od równocze- 
snego podpisania porozumienia w sprawie gatunków stali i ceny. 
Postawiła ona także warunek, aby dostawa stall do Włoch rozpoczę
ła się najpóźniej w dwa lub trzy miesiące od podpisania umowy 1 
aby cała ilość drzewa brzozowego dostarczona została w ciągu 
1939 roku. Ostatnim warunkiem wysuwanym przez Włochów było ure
gulowanie przez Polskę frachtów morskich, w tym opłat za przewo
zy pasażerskie (wycieczki, emigranci). Polska delegacją handlowa 
ze swej strony domagała się podpisania najpierw umowy na dostawę 
wieży z działami jako warunku podpisania protokołu w sprawie wza

jemnych rozliczeń.
Pertraktacje z Włochami nie były więc łatwe, odbywały się przy 

tym w okresie podjęcia przez Hitlera decyzji w sprawie aneksji dal
szych terytoriów, a następnie zajęcia przez Wehrmacht reszty Cze
chosłowacji i wcielenia do Prus Wschodnich litewskiego obszaru Kłaj
pedy, Mimo tak niesprzyjającej atmosfery politycznej oraz wciągnię

cia przez Mussoliniego Włoch do sojuszu z Hitlerem, wydawało się, 

że znaleziono platformę porozumienia. Włosi bowiem wyrażali goto
wość sprzedania Polsce także drugiej wieży.

19/ Na pod stawie tajnego sprawozdania przewodniczącego Polskiej 
Komisji Rządowej dla kontroli obrotów towarowych z Włochami 
T. Gepperta dla wiceministra Przemysłu i Handlu M.Sokołowskie
go z 4.3.1939 r. (CAW, tamże).
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W drugiej połowie marca rozpoczęły się w stolicy Włoch rozmo
wy na temat ostatnich szczegółów związanych z zawarciem porozu
mienia. Poprzedzone one zostały podpisaniem w dniu 16 marca pol
sko-włoskiej umowy handlowej, w której warunkowo uregulowano tak

że sposób rozliczenia finansowego za wieżę z działami. Jak informo 
wał z Rzymu Zuber, osiągnięto w zasadzie porozumienie we wszyst
kich sprawach, Z wyjątkiem pobytu stałej polskiej komisji nadzorczej 

, v . 20/w zakładach dostawcy.
W tej kwestii Włosi oświadczyli, że kontrolę wykonania będą spra- 

. wowall sami, na co z kolei kpt. mar. J. Mroczkowski nie mógł wyra
zić zgody, nie mając do tego upoważnienia. Mimo początkowych 

szans powodzenia, rozmowy nie posuwały się jednak naprzód, w zwi 
zku z czym kpt. mar. J. Mroczkowski musiał przedłużyć swój pobyt 

we Włoszech.
Na początku kwietnia pertraktacje utknęły na martwym punkcie. 

Brak przekazów źródłowych uniemożliwia wyświetlenie wszystkich 

okoliczności związanych z zaprzestaniem starań o zakupienie artyle 
rii najcięższej we Włoszech. Nie ulega jednak wątpliwości, iż zerwe 
nie rozmów nastąpiło w głównej mierze w wyniku nacisku niemiecki* 
go. Rysująca się w Polsce coraz wyraźniej groźba wojny z sąsia
dem zachodnim sprawiała, że oferta włoska przestawała być atrakcy 
na, a to ze względu na długi (ponad 2 lata) termin dostawy. Odwo
łanie w połowie kwietnia z Włoch kpt. mar. J. Mroczkowskiego zbieg 
ło się z podjęciem przez polski Sztab Główny starań o odnowienie 
sojuszu wojskowego z Francją. Wiązano z tym. m.in. nadzieję na 
szybką dostawę baterii najcięższej dla Helu.

W pierwszej połowie maja 1939 r. odbyły się w Paryżu polsko- 
francuskie rozmowy sztabowe. Nie spełniły one jednak oczekiwań 
strony polskiej, Francuzi wprawdzie zgadzali się na odstąpienie zd; 

tych z pancerników armat kal, 305 mm, lecz odległy termin dostawy 

(1 kwietnia 1940) powodował, że propozycja była nie do przyjęcia
Następstwem podpisania w dniu 6 kwietnia 1939 r, w Londynie 

układu polsko-brytyjskiego był przyjazd do Warszawy w końcu maj« 

20/ List K. Zubera z 17.3,1939 r. do inź. Tadeusza Marchlewsfciegc 
ze Stołecznego Towarzystwa Przemysłowo-Handlowego ( CAW, ta 
że) .
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angielskiej misji wojskowej. Na czele misji stał gen Clayton, zaś 

marynarkę angielską reprezentował komandor Rawllngs. Kontradm. 
Swirski przeprowadził z nim k ilka rozmów na temat współpracy ma
rynarki polskiej i angielskiej oraz w sprawie dostaw angielsk ich dla 
floty polskiej i dla obrony wybrzeża.

W czasie posiedzenia w dniu 24 maja szef Kier.Mar.Woj. przed
stawił Anglikom aktualny stan rozbudowy bazy morskiej na Helu. 

Stwierdził on, że z punktu widzenia uzbrojenia i zaopatrzenia baza 
ta jest jeszcze w studium organizacji. Za szczególny mankament 
uważał kontradm. Swirski brak ciężkiej baterii nadbrzeżnej, zdolnej 
do zwalczania większych okrętów i mogącej przeszkodzić nieprzyja
cielowi w rozmieszczeniu jego ciężkiej artylerii po zajęciu Gdyni. 
Szef Kier.Mar.Woj. zaproponował, aby Anglia odstąpiła Polsce dwa 
spośród czterech monitorów. Te silnie opancerzone okręty wyposa
żone w artylerię najcięższą ( po 2 działa kal. 381 mm oraz 8 dział 

kal 102 mm), zostałyby zakotwiczone w pobliżu brzegu półwyspu i 
odpowiednio zamaskowane. Pełniłyby one rolę artylerii nadbrzeżnej.

Komandor Rawlings aprobował polski projekt. Sugerował on, aby 

monitor, który zostanie umieszczony w Zatoce Puckiej na południe 

od półwyspu Hel miał swobodę manewrowania. Przedstawiciel Admira
licji nie mógł jednak nic wiążącego powiedzieć o możliwościach od

stąpienia przez Royai Navy tych dwóch monitorów.
Do sprawy monitorów powrócił kontradm. Swirski raz jeszcze w 

czasie piątego posiedzenia w dniu 30 maja. Także tym razem koman
dor Rawllngs uchylił się od konkretnej obietnicy, zasłaniając się, iż 
nie wie, jakie zadania dla tych monitorów przewiduje marynarka an- 
... 21/gielska. '

Jeszcze jedną próbę w sprawie pozyskania dla Helu artylerii naj
cięższej podjęła marynarka w połowie 1939 roku. W czerwcu wyje
chała do Anglii polska misja wojskowa, na czele której stał zastęp

ca II wiceministra spraw wojskowych gen. bryg. inż. pil. Ludomir Ray
ski, Zastępcą przewodniczącego misji był komandor inż. Stanisław

21/ Protok ół z czwartego posiedzenia wojskowej misji brytyjskiej i 
przedstawicieli Polskiej Marynarki Wojennej w sprawie sił mor
skich ( 24.5,1939 r.) Wojna obronna Polski 1939 r. Wybór źródeł. 
Warszawa 1968, s. 274.
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Rymszewicz, reprezentujący w misji Marynarkę Wojenną.

Komandor Rymszewicz w czasie rozmów z przedstawicielami ma
rynarki brytyjskiej powrócił do propozycji polskiej odstąpienia przy
najmniej jednego monitora dla obrony Helu. Jego angielscy rozmówcy 
wymówili się jednak zaangażowaniem wszystkich monitorów przez ma- 

22/ rynarkę angielską. '

W ten sposób nie powiodła się jeszcze jedna próba doraźnego 

wyposażenia obrony Helu w najcięższą artylerię nadbrzeżną.

W rzeczywistości więc jedyną wartościową artylerię stanowiła bate-
•ria cyplowa, będąca według słów dowódcy Rejonu Umocnionego ko- 

23/ mąndora Włodzimierza Steyera, jego "oczkiem w głowie na Helu".“
Mimo wszakże wszystkich swoich walorów, bateria cyplowa - od 

roku 1937 nosząca imię inicjatora jej budowy kmdr ppor. Heliodora 
Laskowskiego - była ze względu na swój kaliber zdolna do prowa
dzenia ognia jedynie do okrętów klasy krążownik włącznie.
Do zwalczania okrętów liniowych nieodzowna była bateria najcięższa, 

kalibru 305 lub 320 mm, ale we wrześniu 1939 r. obrońcy Helu taką 
baterią nie dysponowali.

22/ Stanisław Rymszewicz: Sprawy Marynarki Wojennej w misji ge
nerała Rayskiego (relacja z 1960 r. w zbiorach Wydziału Histo
rycznego Żarz. Polit. Mar.Woj.).

23/ Włodzimierz Steyer; Samotny półwysep. Poznań 1969, s. 48,



Kmdr mgr Zdzisław Waśko

INTERNOWANIE POLSKICH OKRĘTÓW PODWODNYCH 
W SZWECJI W LATACH 1939 - 1945

Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia, w oparciu o 

dostępne materiały źródłowe, niektórych zagadnień związanych z in
ternowaniem trzech polskich okrętów podwodnych w Szwecji i poby
tem ich załóg w obozie wojskowym w Mariefred.

Omówienie okoliczności internowania "Sępa", "Rysia" i "Żbika" 
we wrześniu 1939 roku, jak również całokształtu życia obozowego 
i problemów nurtujących ludzi zmuszonych przebywać ponad sześć 

lat Z dala od walki toczącej się na morzu, od rodzin i ojczystego 
kraju, może się przyczynić do pogłębienia wiedzy o dziejach Pols
kiej Marynarki Wojennej.

1. Internowanie okrętów podwodnych "Sępa", Rysia" i "Żbika"

w Szwecji

Jak wiadomo, polskie okręty podwodne w czasie wrześniowych 
walk na Bałtyku nie odegrały poważniejszej roli, ani też nie odnio
sły większego sukcesu w niszczeniu floty przeciwnika. Wskutek u- 
szkodzeń od bomb głębinowych i lotniczych oraz wyczerpania się 
zapasów paliwa "Wilk" i "Orzeł" - po dramatycznym sforsowaniu 
strzeżonych Cieśnin Duńskich - przedarły się do Anglii, aby podjąć 
dalszą, już skuteczną walkę z hitlerowską Kriegsmarine.

Trzy pozostałe okręty podwodne "Sęp”, "Ryś" i "Żbik" wobec 
niepomyślnego rozwoju sytuacji wojennej na wybrzeżu i wyczerpaniu 
wszystkich możliwości walki na morzu, zgodnie z rozkazem Dowódcy 
Floty udały się między 17 a 25 września do portów szwedzkich, 
gdzie zostały internowane. Na decyzję internowania okrętów wpłynął 

Ich niezadowalający stan techniczny oraz uf!/kodzenia ocniesjone 

wskutek niemieckich bombardowań.
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Pierwszym okrętem, który z tych względów przerwał działania I 
bojowe i udał się . do Szwecji w celu internowania, był ORP "Sęp", I 
W dniu 17 września o godz. 04,45 okręt wszedł w głąb skalistych I 
wysepek w rejonie Landsort i zakotwiczył w NynAshamn. Po nawią*| 

zaniu łączności z władzami szwedzkimi "Sęp" w asyście jednego 
torpedowca przeszedł do Stavnas, W czasie postoju w porcie do
wódca "Sępa" kmdr ppor. Władysław Salamon złożył wizytę koman- I 
dorowi E. Obergowl, na pancerniku obrony brzegowej "Arań” oraz I 
poinformował przybyłego ze Sztokholmu posła RP ministra Piotrów- I 

< skiego o przebiegu operacji i aktualnej sytuacji na okręcie. Potem I 
specjalna komisja szwedzkiej marynarki wojennej dokonała częścio- I 
wego rozbrojenia okrętu. Rozbroiła ona wszystkie torpedy i działa 
oraz unieruchomiła radiostacje nadawcze. Załoga okrętu musiała się I 
pogodzić z tym faktem i czekać na dalsze konsekwencje wynikające! 
z Internowania.2^

Drugim polskim okrętem podwodnym, który został zmuszony szu- I 
kać schronienia w Szwecji, był "Ryś". W dniu 18 września okręt 
wszedł na szwedzkie wody terytorialne z zamiarem zawinięcia do 
jednego z portów w celu dokonania naprawy uszkodzeń. O godz. 1 
02,25 okręt podszedł do baterii Ahnagrundet, po czym skierował sł, 
do Sandhamn, skąd w asyście małego torpedowca obrony brzegowej 
przeszedł do Stavnas. W chwilę po zakotwiczeniu w pobliżu pancer-

M I
nika "Aren" dowódca "Rysia" został powiadomiony o niemożliwości 
usunięcia uszkodzeń w okresie przewidzianym prawem międzynaro
dowym (w ciągu 24 godzin). Wobec takiej sytuacji kmdr ppor. Alek

sander Grochowski porozumiał się telefonicznie z posłem RP w Sztok* 
holmle i po uzyskaniu wyjaśnień prawnych zdecydował się na inter

nowanie, W tym czasie przybyła na "Rysia" grupa oficerów szwedz
kiej marynarki wojennej, którzy przystąpili do rozbrajania okrętu, | 

Najpierw wymontowano zamki z dziali nkm-ów 1 broni ręcznej, potem 
rozbrojono torpedy i miny, a następnie zaplombowano radiostację na

dawczą.

1/ W. Salamon: Sprawozdanie z przebiegu wojennych operacji ORP ' 
"Sęp" w czasie od I do 17.9.1939 na Bałtyku. Archiwum Mary
narki Wojennej, t. 123Cy2 w dalszym ciągu cytowane jako AMW.
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Po częściowym rozbrojeniu okręt odkotwiczył i wraz z "Sępem" 
udał się pod eskortą jednego torpedowca do Vaxholm. O godz. 1600 
okręty zacumowały do brzegu wyspy w pobliżu starej fortecy. Tu w 
ciągu kilku następnych dni załogi "Sępa" 1 "Rysia" uczestniczyły w 
różnych pracach związanych z procedurą Internowania. Załogi okrę
tów zostały przede wszystkim przymusowo sfilmowane 1 poddane za
biegom sanitarnym. Następnie musiano zdać zapalniki 1 detonatory 
od min i torped, zamki od dział 105 mm, 40 mm i karabinów oraz 
broń palną osobistą wraz z amunicją.

W dniu 19 września Szwedzi mając na uwadze fakt ucieczki 
"Orła" z Tallina, unieruchomili okręty przez rozłączenie wałów i za
branie bolców łącznikowych. Rozmontowano również okrętowe 

stacje nadawcze. Wszystkie części rozmontowanych mechanizmów 
wraz z uzbrojeniem zdeponowane zostały w magazynach wojskowych 

2/ na lądzie. '

Następnego dnia Szwedzi nałożyli areszt na kasy okrętowe i 
spowodowali przekazanie pieniędzy polskich do banku. Walutę obcą 
zdołano ukryć 1 w okresie póś niejszym zdać do Poselstwa RP w 
Sztokholmie., c

W dniu 21 września "Sęp" i "Ryś" przeszły na sąsiednią wyspę 
i zacumowały do brzegu; tu załogi miały być rozlokowane w kosza
rach. Wieczorem władze szwedzkie wbrew przepisom prawa między
narodowego zażądały, aby cała załoga, nie wyłączając służby posto
jowej, opuściła okręty. Wobec stanowczego protestu ze strony dowó
dztwa i załóg polskich okrętów podwodnych Szwedzi byli zmuszeni 
■ -■■■' ■ , ’ ' 3/
cofnąć rozkaz i wyrazić zgodę na pozostawienie służby. '

W cztery dni później przybył do Vaxholm ORP "Żbik", który wy

czerpawszy możliwości dłuższego przebywania na morzu, internował 
się w Szwecji. Internowanie "Żbika" nastąpiło 25 września. W tym 

dniu okręt wszedł na wewnętrzne wody szwedzkie koło Almagrundet 

I nawiązał łączność z bazą marynarki wojennej. Wkrótce podszedł

2/ A.Grochowski: Sprawozdanie z działalności ORP "Ryś" od chwili 
wybuchu wojny. AMW, t. 1230/2.

3/ Komendant obozu polskich ul.rętów podwodnych internowanych w 
Szwecji, sprawozdanie za rok 1939. AMW, t. 777/24, k. 35. 
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do niego torpedowiec "Munin" z oficerem łącznikowym, który zako
munikował dowódcy "Żbika" kmdr ppor. Michałowi Żebrowskiemu, że 

naprawa uszkodzeń jest niemożliwa w okresie 24 godzin, w związku 
z czym okręt podlega internowaniu. Po tym oświadczeniu "Żbik" zo
stał doprowadzony poprzez Stavnas do miejsca internowania w Vax- 
holm. Podobnie jak dwa poprzednie polskie okręty podwodne, "Żbik" 
został tam rozbrojony, a jego załogę zakwaterowano w miejscowych 
koszarach, ’

W ten sposób na terenie Vaxholm znalazły się pod koniec wrześ
nia 1939 roku trzy polskie okręty podwodne wraz z załogami, liczą
cymi ogółem 173 ludzi, w tym 16 oficerów, 87 podoficerów zawodo
wych oraz 70 starszych marynarzy i marynarzy.

Stan załóg na poszczególnych okrętach w chwili internowania 
przedstawiał się następująco: ORP “Sęp" - 63 ludzi, w tym 6 ofice- 
rów, 38 podoficerów zawodowych, 19 starszych marynarzy i maryna
rzy; ORP "Ryś" - 55 ludzi, w tym 5 oficerów, 27 podoficerów zawo
dowych, 23 st.marynarzy i marynarzy; ORP "Żbik" - 55 ludzi, w tym 
5 oficerów, 22 podoficerów zawodowych, 28 st, marynarzy i maryna- 

5/ rzy. ‘

Załogi polskich okrętów podwodnych zakwaterowane zostały na 
terenie twierdzy w dwupiętrowym bloku koszarowym, który ogrodzono 
drutem kolczastym, z bramą przejściową od strony okrętów. Do pil

nowania ogrodzonego terenu i bloku koszarowego została wyznaczo
na przez Szwedów codziennie zmieniana warta, w składzie 1 oficer 
i 28 ludzi. Wystawiała ona w dzień 4, a w nocy 8 posterunków. 
Niezależnie od tego Jeden wartownik stał zawsze w pobliżu okrętów, 

które były zacumowane w odległości około 200-300 m od miejsca 
zakwaterowania załóg. Marynarze polscy mogli natomiast przechodzić 
swobodnie na okręty w celu pełnienia służby.

4/ M.Żebrowski: Sprawozdanie z przebiegu operacji wojennych we 
wrześniu 1939 r. AMW, t. 1230/2.

5/ Wykaz żołdu za czas 1.10-30,11.1939. AMW, t. 777/29, k. 504- 
506; Według danych zawartych w Polskie Siły Zbrojne w drugiej 
wojnie światowej, Londyn 1959, t. II, cz. 1, s. 151 - stan załogi 
okrętów miał wynosić 16 oficerów, 99 podoficerów i 59 marynarzy. 
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Nadzór nad internowanymi sprawował kpt. rez. Regner Erfass, szef 
policji fortecy, przemysłowiec, milioner, sympatyzujący mimo pozorów 
neutralności z Niemcami. Do spraw polskich odnosił się zawsze po
gardliwie. Od 18 kwietnia 1940 roku funkcję tę pełnił kpt. rez. Laurell 
w cywilu dyrektor towarzystwa węglowego, zdecydowany germanolil. 
Pb nim obowiązki szefa dla internowanych przejął kpt.rez. von der 
Berg, który nie różnił się w poglądach od swoich poprzedników.6^

Najstarszy z dowódców okrętów, kmdr ppor. Władysław Salamon, 
został wyznaczony przez władze szwedzkie na komendanta obozu, 
■którego kompetencji podlegały wewnętrzne ogólne sprawy obozu. Od 
chwili internowania do 20 grudnia 1939 roku polskie załogi nie mia
ły prawa wychodzenia na ląd. Mogły jedynie uczestniczyć w space
rach Organizowanych w szyku zwartym, pod eskortą strażników 
szwedzkich. Dopiero na skutek starań Poselstwa RP i wpływowych 

obywateli szwedzkich uzyskano zgodę na wyjście poza koszary 25 
ludzi dziennie w czasie wolnym od zajęć służbowych. Każdy wycho
dzący musiał osobiście składać przyrzeczenie, że nie będzie w tym 
czasie próbował uciekać, Kpt. rez. Erfass zażądał również od ofice

rów złożenia pisemnego przyrzeczenia, że nie podejmą prób uciecz
ki, Ponieważ oficerowie odmówili złożenia takiego zobowiązania, spra
wa wyjścia na ląd przeciągnęła się do końca października 1939 roku. 
Dopiero po wyrażeniu zgody przez attache wojskowego mjra Brzesk- 
wińskiego oficerowie złożyli oświadczenia na okres dwóch miesięcy. 
W rezultacie zezwolono oficerom na wyjście w obrębie Vaxhoim i na 

?7 dojazd do Sztokholmu.
W miarę upływu czasu stosunek Szwedów do internowanych stał 

się bardziej pozytywny. Załogi, oprócz prawa wychodzenia ha ląd, 
uzyskały opiekę lekarską, możność korzystania z rozrywek kultural
no-oświatowych i sportowych; wolno im było także pracować poza 

obozem, za zezwoleniem władz szwedzkich.
W dniu 1 kwietnia 1940 roku dowództwo szwedzkiej marynarki 

wojennej wprowadziło w życie opracowaną wcześniej instrukcję dla 

internowanych, zawierającą przepisy porządkowe i inne niezbędne 
Narządzenia. Instrukcja ta regulowała sprawy związane z wyznacze- 
67~W, Salamon: Dziennik zdarzeń. AMW, t. 777/24, k. 134.
'?/■ WiSalamon; op.cit., k, 135-136.
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niem obszaru i pomieszczeń dla internowanych, zapewnieniem bez
pieczeństwa i ochroną okrętów; określała zasady umundurowania i 
noszenia ubrania cywilnego , zasady udzielania zezwoleń na pobyt 
w Vaxholmie 1 odwiedzin osób postronnych w obozie. Regulowała 
także zasady przechowywania karabinów, broni osobistej i zamków 

do dział. Ponadto instrukcja omawiała tryb postępowania komendan
ta fortecy vaxholmskiej w wypadku naruszenia dyscypliny i porząd
ku ustalonego w obozie. Zgodnie z Instrukcją internowani mieli pra
wo składania skarg do komendanta fortecy na ich traktowanie itp.^

Powyższa instrukcja w zasadzie nie wprowadzała nic nowego, 

jedynie sankcjonowała dotychczasowy tryb postępowania Szwedów 
wobec internowanych załóg polskich okrętów podwodnych.

W dniach 15 I 16 kwietnia 1940 roku okręty zostały przesunię

te z Vaxholmu do arsenału szwedzkiej marynarki wojennej w Sztok
holmie i zacumowane do burty "Daru Pomorza", który miał służyć 
załogom jako koszary. Przebazowanie okrętów miało na celu napra

wę uszkodzeń, przeprowadzenie dokowania, pobranie paliwa oraz 
przyjęcie uprzednio zdanych torped i amunicji w magazynach na 

wyspie Skeppsholmen.
Wszystkie czynności zmierzające do osiągnięcia gotowości bojo

wej okrętów przeprowadzane były z myślą wyjścia na morze i pod
jęcia dalszej walki z wrogiem. Nadzieje te zostały rozwiane z chwi
lą zajęcia Danii i sukcesów, jakie wojska niemieckie odnosiły w Nor
wegii, Wobec bezpośredniego zagrożenia Szwedzi zmienili swój sto
sunek do Polaków i cofnęli uprzednio wyrażoną zgodę na opuszcze
nie przez okręty portu. Od tego momentu zaczęli systematycznie od
mawiać ładowania torped i amunicji na okręty. Wstrzymali wydanie 
zamków od karabinów i dział oraz polecili dowódcom okrętów zdać 
zderzaki torpedowe. W imieniu władz szwedzkich kpt. rez, Laurell 
wystąpił z żądaniem odesłania 50% załogi do Vaxholm, na co oczy

wiście nie wyrażono zgody. Doszło nawet do tego, że mieszkańcy 
Skeppsholmen l Kasteiholmen protestowali przeciwko ładowaniu aku

mulatorów na okrętach, gdyż zbyt głośna praca silników diesla za-.
9/ -'.j

kłócała Im spokój. 
8/ Instrukcja dla wojowników polskich internowanych w Vaxholm za

wierająca przepisy porządkowe, A MW, t. 777/22, k. 27-28.
9/ Dziennik zdarzeń, AMW, t. 777/24, k. 58.
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Wszystkie poczynania władz szwedzkich w tym zakresie były 
przyjmowane z rozgoryczeniem i budziły wewnętrzny sprzeciw zało
gi. świadczyły o tym coraz częstsze sk-argi i protesty na postępo

wanie Szwedów. W związku ze wstrzymaniem zezwoleń wychodzenia 
na ląd zaczęły mnożyć się wypadki świadomego naruszania regula
minu ustalonego na czas pobytu w arsenale. Marynarze nie bacząc 
na konsekwencje, używali różnych sposobów aby wyjść na ląd, na
wet udawali Szwedzkich marynarzy. 24 kwietnia straż szwedzka w 
bezskutecznej pogoni za trzema marynarzami użyła nawet broni pal
nej. Zgłoszonych w następnym dniu marynarzy Szwedzi ukarali 7- 
dniowym aresztem.

Wraz z przedłużaniem się postoju w arsenale zaczęły się mno
żyć skargi na trudne warunki bytowe i brak rozrywek kulturalnych. 
Uciążliwy stał się pobyt na "Darze Pomorza", gdzie brakowało ele
mentarnych wygód. Ludzie mieszkali w ciasnych i zimnych pomiesz
czeniach. Zaczęto w końcu żałować wygodnych koszar w Vaxholmie.

W związku z pogarszającymi się nastrojami i wypadkami łamania 
dyscypliny odesłano, w porozumieniu ze Szwedami, 25 najbardziej 
niezdyscyplinowanych marynarzy do obozu w Stora Tuna, koło mia
sta Falun.3'^

Przez cały czas pobytu w arsenale okręty i załogi były w ciąg

łej gotowości bojowej. Kadra i marynarze trzymali wzmocnione służ
by dyżurne i wachtowe, uczestniczyli w obowiązkowych zajęciach 
oraz pracowali nad przywróceniem sprawności mechanizmów na okrę
tach. Stan ten trwał do chwili kapitulacji Norwegii 1 klęski wojsk alian
ckich we Francji . W dniu 1O czerwca 1940 roku z polecenia atta
che morskiego kmdr Morgensterna odwołano stan pogotowia i zmniej
szono służbę na okrętach do 5 ludzi. Rozpoczęło ponowne zdawanie 

torped i amunicji do magazynów.
Ludzi ogarnęła apatia i zniechęcenie. Zniknęła nadzieja wolności 

i możności uczestniczenia w działaniach bojowych. Nastąpił krótki 
okres bezczynności i wyczekiwaniav. Dopiero podanie do wiadomości 
całej załogi rozkazu Naczelnego Wociza generała Władysława Sikor

skiego wpłynęło dodatnio na jej morale i ducha bojowego. W rozka- 

10/ Tamże, k. 59, 
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zie tym czytamy: "Dotychczas istniejące nie wielkie możliwości ewa

kuowania naszych żołnierzy internowanych na Północy zostały cza
sowo Z powodu rozwoju wypadków przerwane. Hart i wytrwałość żoł

nierzy internowanych zostały przez los wystawione na dalszą próbę. 
Siły moralne i brawura muszą na razie być wykorzystane dla pracy 
organizacyjnej i przygotowań do zadań, jakie nas czekają,gdy sytu

acja się zmieni. Oczekuję od żołnierzy polskich wszelkich rodzajów 
broni niezależnie od chwilowego ich miejsca pobytu, że okażą się 
karnymi i wytrwałymi bojownikami o wolność. Musimy wytrwać w cał

kowitym pogotowiu psychicznym i organizacyjnym, bowiem chwila zwy- 
11/ cięskiego odwetu przyjdzie.”

W dniach 4 i 5 lipca 1940 r. ok ręty wraz z małym statkiem pa
sażerskim "Drotting Sophia" oraz dwoma krypami "Johannes" i "Cer
berus", zostały przeholowane ze Sztokholmu na jezioro Malaren. 
Początkowo okręty zacumowano rufami do brzegu wyspy Hógholm i 

połączono trapami w celu przejścia na statek i krypę , na których 
załogi miały mieszkać. Na krypie "Cerberus" ulokował się oddział 
wartowniczy marynarki szwedzkiej z szefem obozu i dwoma oficera
mi.

W dniu 18 lipca ze względu na niedogodne miejsce postoju na
stąpiło przejście na małą wysepkę Fali skór, położoną bliżej lądu 
stałego i lepiej osłoniętą od wiatru. Krypa "Cerberus" ze Szwedami 
zakotwiczona została tym razem w odległości około 300-400 m od 
pozostałych jednostek. Okręty i załogi tworzyły obóz strzeżony przez 
dwa posterunki. Jeden wartownik stał na dachu krypy "Cerberus", 
mając za zadanie ochronę Szwedów, natomiast drugi pilnował, aby 

osoby niepowołane nie przebywały w pobliżu okrętów.

Warunki zakwaterowania załogi na wysłużonym statku i prymityw
nie przystosowanej do tego celu krypie okazały się wyjątkowo cięż

kie. W czasie deszczu woda przeciekała przez nieszczelne pokłady 

na łóżka i stoły. Pod sufitami pomieszczeń podwieszano brezenty, 
ażeby uchronić się od zmoknięcia. O wiele lepiej przedstawiała się 

sprawa wyjścia na ląd. Załoga miała prawo swobodnego poruszania, 
się w obrębie okrętów i sąsiednich wysp. Mogła również ?a zgodą 

11/ Rozk az otrzymany drogą telegraficzną od Wodza Naczelnego Ge
nerała Sikorek lego. AMW, t, 777/29, k. 272.



władz szwedzkich wyjeżdżać dó pobliskich miejscowości, Z tego 

prawa Chętnie, korzystano, szczególnie w dni pogodne i słoneczne.
Kadra i marynarze, spragnieni Wolności, każdą wolną chwilę Wy

korzystywali na kąpiele, łowienie ryb, zbieranie jagód i grzybów, 
Częsta także udawali się holownikiem na wycieczki do Taxinge N&M*> 
by 1 Marieffed. W sierpniu pogoda nieoczekiwanie się popsuła i za
częły padać obfite deszcze. Ludzie zmuszeni byli spędzać większość 
czasu w chłodnych i nie przytulnych pomieszczeniach.

Zmiana trybu życia i bezczynność wpływały Ujemnie na nastroje 
i samopoczucie marynarzy. Nie obeszło się oczywiście bez hieporo 
zumień i konfliktów, Tę nie sprzyjającą atmosferę częściowo rozłado

wano przez Wydanie zezwolenia ha podjęcie pracy zarobkowej, Po
czątkowo zatrudnionych zostało 8 ludzi przy wyrębie lasu. Pod ko
niec sierpnia liczba zatrudnionych wzrosła do 14 osób. Rdza tym 
marynarze pracowali dorywczo u okolicznych gospodarzy, w ogro
dach 1 na roli. Zarobione pieniądze przeznaczali na zakup ubrania 

. cywilnego, a także przesyłali drobne kwoty dla rodzin znajdujących 
12/ 'sie w okupowanym przez Niemców kraju.

Wnikając W aktualną sytuację, attache morski kmdr Morgenstern 
działając z upoważnienia szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, 
Wprowadził z dniem 1 września 1940 r. zasady organizacji władz poL- 
eldch w obozie internowanych okrętów podwodnych.. Zgodnie, z treś
cią tego dokumentu Oficerowie, podoficerowie i marynarz® z poszczę- 
góinyćh okrętów połączeni zostali w jeden oddział. Stanowiący obóz. 
Ne komendanta obozu wyznaczony został dowódca "Sępa" kmdr ppor. 
Władysław Salamon, któremu przysługiwały prawa komendanta garnizo
nu, Do jego obowiązków należało reprezentowanie obozu wobec władz 
agwędzkich 1 ogólny nadzór nad życiem i służbą w obozie. Dowódcą 
■załóg mianowany został dowódca "Żbika" kmdr ppor. Michał Żebrów4* 
Ski, a jego zastępcą dowódca “Rysia" kmdr ppor. Aleksander Gro
chowski.

Dowódca załóg (OOBP) podlegał bezpośrednio Komendantowi Obo
zu. D© jego obowiązków należała organizowanie oraz regulowanie ży

cia x służby załóg we wszystkich sprawach, poza pracą rta okręcie. 
Ponadto miał prawo przydzielania, w miarę potrzeby, poszczególnym

12/ Dziennik zdarzeń, op. cit., k. 60-61.
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oficerom funkcji związanych z życiem załóg w obozie i poza obo

zem. Zastępca dowódcy załóg prowadził powierzone mu przez do

wódcę załóg działy pracy, według otrzymanych od niego wytycznych. 

Wszystkie sprawy dotyczące konserwacji i utrzymania okrętów wcho 
13/ dziły w zakres kompetencji dowódców poszczególnych okrętów. '

Wprowadzenie powyższej organizacji miało przede wszystkim na 
celu całkowite ujednolicenie wspólnego życia załóg trzech okrętów 
podwodnych.

Konsekwentna realizacja nowych zasad doprowadziła w najbliż- 
.szych dniach do odczuwalnych zmian na lepsze w systemie kiero
wania i organizacji życia wewnątrzobozowego. Uwidoczniło się to 
szczególnie w prowadzeniu zajęć programowych i przestrzeganiu 
ustalonego porządku wojskowego przez załogę.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w tym trudnym i nie 
pozbawionym rozczarowań okresie załogi wykazały duży patriotyzm 
i poczucie obywatelskie. Marynarze, niezależnie od chwilowych za

łamań psychicznych i potknięć w dyscyplinie, byli mocno przywiąza
ni do swoich okrętów i bandery. Przez cały czas pełnili służbę na 
okrętach, prowadzili konserwację mechanizmów i urządzeń okrętowych 

oraz wykonywali różne prace związane z życiem w obozie.

Dotychczasowa postawa i wysiłek całej załogi w należytym utrzy
maniu okrętów zostały wysoko ocenione przez Szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej kontradmirała Jerzego świrskiego, który dał temu 
wyraz w skierowanym do załóg piśmie, z dnia 1O września 1940 r. 
W piśmie tym między innymi czytamy: "Wasze okręty nie mogą być 

w tej chwili użyte do walki, ale w teraźniejszej wojnie mogą się stać 
najbardziej nieoczekiwane zdarzenia, dlatego też obowiązkiem waszym 
jest trzymać nasze okręty w stanie całkowitego pogotowia, o ile w 
warunkach, w których one się znajdują,jest to możliwe. Wy sarni mu- 
sicie być zdrowi duchem i ciałem, żeby w każdej chwili być gotowy
mi do ciężkich walk, których w wypadku zmienionych okoliczności 
może nagie zażądać od was Ojczyzna. Dlatego nie patrzcie na sie

bie jak na stojących poza wojną i w niej niepotrzebnych. Nie zgodzi
łem się i nie będę się godził na wasz wyjazd ze Szwecji dla jakich- 
13] Pismo attach^ morskiego Poselstwa RP w Sztokholmie do komen

danta Obozu Internowanych Załóg. AMW, t. 777/29, k. 92.
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kolwiek celów, albo z jakichkolwiek powodów, bo jesteście tam bar
dzo potrzebni. Trzymajcie się więc' mocno. Następną pocztą attache 
morski otrzyma rozkaz mój o przedstawieniu mi wniosków na miano
wanie zawodowymi pewnej ilości spośród tych was, którzy posiadają 
wymagane warunki 1 na to zasługują. Tym, którzy przyczynili się w 

czasie remontu okrętów i do doprowadzenia ich do należytego sta
nu, wyrażam podziękowanie i uznanie. Wasze dotychczasowe i dal
sze zachowanie się i praca będą miały decydujące znaczenie przy 
awansach po wojnie. A wojnę tę wygramy i niepodległość odzyska- 
my".14'

W związku' ze zbliżającą się zimą czynione były u władz szwe
dzkich starania w sprawie przeniesienia okrętów i obozu do miejsca 
położonego bliżej miasta. W wyniku tych starań 11 października 
1940 r. okręty zostały przeholowane na stałe do Mariefred.

2. Organizacja i życie wewnętrzne obozu w Mariefred.

W małym miasteczku Mariefred, przepięknie położonym nad jezio

rem M&laren, załogi polskich okrętów podwodnych zorganizowane zo
stały w jeden obóz wojskowy.

Na czele obozu stał komendant, który bezpośrednio podlegał atta
che morskiemu w Sztokholmie. Odpowiadał on za organizację wewnę
trznego życia w obozie i utrzymywanie okrętów w stanie zdolnym do 
dalszych działań bojowych. Do kompetencji komendanta obozu należa
ły sprawy: wymierzania kar dyscyplinarnych, przydziałów personal
nych, zaokrętowania i wyokrętowania, urlopów i przepustek, prac po- 
zaobozowych, sprawy pieniężne nie wchodzące w zakres wypłaty 
normalnego uposażenia, umundurowanie o:az nadzór nad sklepem o- 

bozu. Poza tym wszystk ie inne czynności obozowe zostały podzie
leń® między dwa działy, okręty i bazę.

Pierwszy dział obejmował wszelkie sprawy związane z bezpie
czeństwem i konserwacją okrętów, jak również przygotowaniem ich 
do ewentualnego uruchomienia. W ramach tego działu regulowano

14-/ Pismo szefa Kierownictwa Marynarki Wojenne; nr 52 7 do załóg 
OORP "Sęp", "Ryś" i "Żbik" internowanych w Szwecji, AMW, 
t 777/24, k. 196.
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służby wachtowe i dyżurne, kierowano pracami i zajęciami załóg na 

okrętach, sprawowano nadzór techniczny nad okrętami, planowano 
remonty oraz zaopatrzenie w materiały techniczne i pokładowe.

Działem tym zarządzał komendant obozu poprzez podległy perso
nel, w skład którego wchodzili oficer do spraw ogólnych, oficer do 

prac specjalnych, dwóch oficerów technicznych i trzech zastępcówf 
dowódców okrętów.

Poszczególne funkcje z niewielkimi 
drogą nominacji następujący oficerowie 

komendant obozu i dowódca okrętów

oficer do prac specjalnych

oficer do spraw ogólnych 
oficer techniczny okrętów 
drugi oficer techniczny okrętów

p.o. 2DO "Sęp"

ZDO "Żbik"
ZDO "Ryś"

przerwami pełnili powołani 

s • •

- kmdr ppor. Władysław 
Salamon

- kmdr ppor, Aleksander 
Grochowski

- kpt.mar. Justyn Karpiński
- por. mar. Józef Minkiewicz
- por. mar. Mieczysław 

Pachociński
- por. mar. Bronisław Hackbeil

- kpt. mar. Wilhelm Karnuda
- kpt. mar. Jerzy Rekner

Drugi dział, tj. baza, łączył w sobie zasadniczo wszystkie spra
wy związane z życiem załóg w obozie, zarówno z punktu widzenia 
zaspokojenia potrzeb materialnych, jak i duchowych, W dziale tym 

rozwiązywano problemy zakwaterowania i zaprowiantowania załóg, 
sprawy higieny i Opieki lekarskiej, wypłaty uposażenia oraz oświaty, 

sportu l korespondencji.
Za prawidłowe funkcjonowanie tego działu odpowiadał komendant 

bazy, któremu bezpośrednio podlegali: adiutant, oficer oświatowy obo
zu, oficer administracyjny bazy, jak również podoficerowie i maryna

rze, wchodzący w skład bazy. Poza tym komendantowi bazy podlega

li w czasie pełnienia służby bosman dyżurny i obsługa ogrzewania 
kryp mieszkalnych, wyznaczani codziennie przez okręt dyżurny.

Obsada personalna poszczególnych funkcji przedstawiała się na- 

stępująca: ; . ■ ■ / ■ . ' : /' /■■.'o.
komendant bazy « kmdr ppor. Michał Żebrowski
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adiutant - ppor. Jerzy, Hedinger

oficer ©światowy obozu - ppor. mar, Kazimier z Sadowski 
oficer administracyjny bazy - por. mar Henryk Zdzienicki
Oficer sportowy obozu - kpt. mar. Wilhelm Kamuda

W skład aparatu wykonawczego bazy wchodził oddział gospodar
czy o zmiennym składzie 27-32 ludzi. Organizacja tego oddziału 
wyglądała następująco :

szef bazy . -
nadzór nad mechanizmami i instalacją 
elektryczną w rejonie bazy
kancelista. bazy.
kierownik sklepu obozu '
kucharz i stołowy w wilii oficerskiej 
podoficer prowiantowy

z»ca podofic, prow. i kierownik 
dostarczania prowiantu
gospodarze świetlic i pomoc
w dostarczaniu prowiantu - .....
dostarczanie prowiantu do obozu . 
zaopatrywanie bazę' w wodę ■ 
kucharz w bazie 
pomoc w kuchni '
stołowi w mesach podoficerskich 

sprzątani® kryp mieszkalnych, rejonu 
bazy oraz wożenie posiłków dta

' służb na okrętach

- 1 bosman

- 2 bosmanmatów

- 1 mat
- 1 bosman
- 1 mat i st. mar,
- 1 bosmanmat

- 1 bosmanmat

- 2 matów

- 3 st.marynarzy
- 3 marynarzy
- i mat
- 3 marynarzy
- 3 marynarzy

- 3 st. marynarzy

Podoficerowie i marynarze wchodzący w skład oddziału gospodar

czego należeli ewidencyjnie do bazy i byli zwalniani od pełnienia 
służby na'Okręcie, Natomiast prace związane z utrzymaniem i konser

wacją okrętów mUśieli wykonywać w dniach przeznaczonych na ten 
15/ cel zgodnie z decyzjami oficera okrętowego, '

Wszystkie przedsięwzięcia szkoleniowe, sportowe, kulturalno- 

oświatowe, jak-również prace gospodarćZp-porządkowe w obozie orte 
nizowane były .zgodnie z ustalonym planem zajęć. Plan taki ©praco- 

15/ Organizacja Obozu. AMW, t. 777/86, k, 212*214.
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wywany był na okres zimowy i letni. Przewidywał on, między innymi, 
czas na pobudkę, toaletę, modlitwę, spożywanie posiłków oraz czas 
na kontrolne zbiórki, zmiany służby 1 raporty u komendanta obozu. 
Plan uwzględniał także czas na programowe szkolenie- załogi, orga
nizację zajęć z wychowania fizycznego i sportu oraz czas na odpo- 

16/ czynek, wyjście na ląd i osobiste potrzeby marynarza.
Okręty i załogi, jakkolwiek internowane, podlegały władzom pol

skim na emigracji, a ściślej mówiąc Kierownictwu Marynarki Wojen
nej w Wielkiej Brytanii. Z tej racji obowiązywały ich wszystkie roz
kazy i zarządzenia wydawane przez Naczelnego Wodza oraz Szefa 
KMW kontradmirała Jerzego Swirskiego.

Stałe kierownictwo i opiekę nad okrętami oraz ich załogami spra
wował attache morski przy poselstwie RP w Sztokholmie. Attache 
morski jako pełnomocnik Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej był 

bezpośrednim zwierzchnikiem załogi i miał prawo wydawania rozka
zów i Zarządzeń dotyczących wszystkich spraw związanych z wew

nętrznym życiem obozu.
W okresie internowania okrętów w Szwecji funkcję pełnomocników 

i zarazem attache morskiego w Sztokholmie sprawowali kolejno po 
sobie następujący oficerowie : kmdr Tadeusz Podjazd-Morgenstern 
od 18 grudnia 1939 r., kmdr Eugeniusz Pławski od 15 stycznia 1942r, 
i kmdr ppor . Marian Wolbek od 7 kwietnia 1943 r. do likwidacji O- 

17/ bozu. '
Załogi okrętów zakwaterowane były najpierw' na starych krypach 

mieszkanych "Johannes" i "Cerberus", a następnie w drewnianych 

barakach zbudowanych przez marynarzy na początku marca 1943 r.
Warunki mieszkalne marynarzy i podoficerów na krypach były fa

talne i urągały wszelkim przepisom sanitarnym, Ludzie stłoczeni zos
tali w małych, ciemnych i pozbawionych wentylacji pomieszczeniach. 

Latem na krypach było za gorąco, a zimą wewnętrzne ściany pomie

szczeń pokrywały się szronem.

16/ Rozkład zajęć na okres letni i zimowy. AMW, t, 777/93, a, 51 i 
AMW, t. 777/29, k. 189.

17/ Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, Londyn 1959, 
LII, cz. 1, s. 151-152 i St. Rymszewicz; Geneza organizacji ba
zy przeładunkowej W Galatzu. Relacja z 1960 r„ WH ZP MW, 
syg, 45, s, 1O,
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Z Chwilą przejścia do baraków warunki mieszkalne marynarzy i 
podoficerów uległy znacznej poprawie. Poszczególne załogi okrętów 
zajmowały osobna baraki i były odpowiedzialne za utrzymanie w 

nich porządku. Każdy barak posiadał światło elektryczne, umywalnię 
te bieżącą wodą oraz dwa piece żelazne ogrzewające pomieszcze

nia powietrzem. W izbach mieszkalnych znajdowały się drewniane 
łóżka piętrowe z siennikami wypełnionymi wiórami, szafki na rzeczy 
osobiste, szafy na mundury i ubrania cywilne oraz stoły, krzesła i 

taborety. Na oknach wisiały górne firanki i rolety papierowe do za- 
ótemniania Izby. Marynarze i podoficerowie korzystali również z wy
remontowanej krypy "Johannes", na której urządzono świetlice, sklep, 
warsztat naprawczy, kancelarię i kuchnię obozową.18/

Oficerowie od początku pobytu w obozie zakwaterowani byli w 
niezłych warunkach lokalowych. Sześciu oficerów kawalerów miesz
kało w przestronnej j dobrze wyposażonej willi Ekbacken wydzier
żawionej od szwedzkiego ppłk Ckrafforda za 500 koron miesięcz
nie. Mieli oni do swojej dyspozycji sześć pokoi, salon, jadalnię, po
kój stołowy, kuchnię, łazienkę i dwa hole wyposażone w gry automa
tyczne. .

Pozostali oficerowie wraz z rodzinami sprowadzonymi z kraju zaj
mowali kwatery prywatne poza obozem w mieście.

W odległości około 400 m od kryp, a w późniejszym okresie ■» 
baraków mieszkalnych stały polskie okręty podwodne, zacumowane 

dziobami do brzegu, a burtami do siebie, w kolejności: "Sęp", "Ryś'’, 
"Żbik", Okręty połączono z lądem za pomocą pomostu.

Komuniacja pomiędzy krypami mieszkalnymi a okrętami odbywała 
się początkowo na łodziach wiosłowych. Marynarze wykorzystywali 
tę okoliczność, uchylając się od obowiązkowych zajęć na okrętach. 
Dopiero w późniejszym okresie zbudowano pomiędzy wyspami pomost 
umożliwiający dojście na okręty drogą lądową.

Oddział wartowniczy marynarki szwedzkiej z szefem obozu 1 dwo
ma oficerami zajmował kwaterę w starym dworku w Marielunc*. Oddział 

ten wystawiał jeden dobowy; posterunek na wyspie, do której zacumo
wane były okręty i jego zadaniem była ochrona przed ewentualnym

16/ W. Salamon: Dziennik- zdarzeń, op.cit., k. 187.
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19/ sabotażem lub kradzieżą.
Dla utrzymania dyscypliny i porządku wojskowego władze szwe

dzkie określiły rejon obozu i granice garnizonu Mariefred, w którym 
załogi polskie mogły przebywać za specjalnymi przepustkami.

Prawo wystawiania przepustek posiadali oficerowie okrętów w od
niesieniu do członków załóg okrętowych i adiutant w stosunku do 
osób wchodzących w skład oddziału gospodarczego bazy.

Obowiązywały w zasadzie trzy rodzaje przepustek i dzienna w 
kolorze białym, uprawniająca do przebywania w rejonie garnizonu 

do godziny 23.00 łub 24.00, dobowa w kolorze żółtym, zezwalająca 
na spędzenie nocy poza obozem, ale w garnizonie oraz przepustka 
specjalna, upoważniająca na wyjazd do określonej miejscowości w 
Szwecji. Przepustka taka była wydawana członkom załogi na okres 
dwóch dni w nagrodę za dobre pełnienie służby i należyte sprawowanie 

się w obozie. W wypadku konieczności przedłużenia pobytu na prze

pustce na okres dłuższy niż dwa dni, dalsze dni zaliczane były na 

poczet urlopu, przy czym sumaryczna ilość dni urlopu w ciągu jed
nego roku kalendarzowego nie mogła przekraczać przysługujących 

norm urlopowych .
Wszystkie rodzaje przepustek wydawane były przez szwedzkiego 

podoficera dyżurnego na podstawie książek zwolnienia na ląd oraz 
ewidencji ludzi pracujących doraźnie. Każdy wychodzący na prze
pustkę musiał odmeldować się u szwedzkiego podoficera dyżurnego 
na krypie "Cerberus" i w dworku Marielund oraz mieć na sobie ub

ranie cywilne.
Wyjazdy służbowe kadry i marynarzy do siedziby attache mors

kiego w Sztokholmie wymagały również akceptacji ze strony miejsco- 
, i u 2O/ wych władz szwedzkich.

Przez cały okres internowania pełniono regulaminową służbę na 
okrętach 1 w obozie. Skład i rodzaj służby ustalane były w zależ
ności od sytuacji politycznej i warunków zakwaterowania załogi. Od 
pierwszych dni pobytu w Vaxholm do 5 lipca 1940 r. pełniono na 
okrętach wachtę morską z pogotowiem bojowym. W skład tej służby

19/ Tamże, k. 147, 
20/ Organizacja obozu dywizjonu okrętów podwodnych w Szwecji.

AMW, t. 777/93, s. 13-16.
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wchodzili; oficer dyżurny okrętu, podoficer dyżurny okrętu, podofi

cer dyżurny w centrali okrętu, elektryk dyżurny i dwóch wachtowych 
na pokładzie okrętu. Ponadto wyznaczony był jeden okręt dyżurny i 
służba dyżurna w bazie, jaką podczas postoju w Sztokholmie był 
"Dar Pomorza". W skład służby dyżurnej bazy wchodzili : oficer dy

żurny, podoficer dyżurny, zastępca podoficera dyżurnego i wachta 
sygnałowa bazy w ilości trzech ludzi.

Po przejściu okrętów do Mariefred służba zmniejszona Została 
do wachty portowej, co między innymi ułatwiło Szwedom w dniu 26 
Czerwca 1941 r. zabranie okrętów przemocą do Sztokholmu. Z chwi
lą przekazania okrętów załogom polskim i przejścia z powrotem do 
Mariefred ustalono na nich wzmocnioną służbę w następującym skła
dzie: jeden dowódca okrętu, dwóch oficerów, podoficer dyżurny, za
stępca podoficera dyżurnego, elektryk dyżurny, wachtowy na pokła
dzie i podoficer wachtowy w centrali okrętu.

Począwszy od 1 maja 1942 r. zaczęto systematycznie zmniejszać 
ilościowy skład służby na okrętach. I tak, w 1943 r. po powrocie 
okrętów z doku zmniejszono służbę do 1 oficera na trzy ok ręty oraz 
dwóch podoficerów i jednego marynarza na każdym okręcie. Wiosną 
1945 r. licząc się z możliwością ewakuacji do Anglii zredukowano 
służbę na okrętach do jednego oficera, jednego podoficera i jednego 
marynarza. Poza tym pełniono służbę w obozie w składzie: oficer 
dyżurny obozu i jednocześnie okrętów oraz podoficer dyżurny bazy. 

Odpowiadali oni za należyty przebieg zbiórek załogi, zmiany służb 
21/ na okrętach i urlopowanie ludzi. '

W okresie blisko sześcioletniego pobytu w Szwecji załogi polskich 

okrętów przeprowadzały remonty i konserwację zużytych na skutek 
eksploatacji mechanizmów i urządzeń. Szczególnym zabiegom podda
wane były siiniki spalinowe i elektryczne, pompy osuszające i hydra

uliczne oraz przewody elektryczne i baterie akumulatorów.
W codziennej walce o żywotność okrętu przeprowadzono okreso

we próby mechanizmów głównych i pomocniczych, jak również kontro

lę obrony przeciwawaryjnej okrętów.

21/ Meldunek komendanta obozu okrętów podwodnych internowanych 
w Szwecji dla Polskiej Misji Morskiej z dnia 1 września 1945 r., 
AMW, t. 777/24, k. 30.
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Dla zapewnienia bezpieczeństwa i stałej konserwacji wprowadzo
no z dniem 20 grudnia 1940 r, obowiązkową obecność oficerów na 
okrętach. Od tego dnia zastępca dowódcy okrętu musiał być na ok
ręcie co najmniej raz dziennie celem stwierdzenia trymu, przechyłu, 
stanu zęz, służby i ogólnego porządku na okręcie. Oficer kierownik 
działu zobowiązany był raz w tygodniu dokonać gruntownego przeglą
du swojego działu. Natomiast oficer mechanik musiał osobiście dopil
nować przeprowadzenia tygodniowych prób mechanizmów i ładowania 

22/ baterii na okręcie. '
Wszelkie prace wymagające dokowania były wykonywane przy 

współudziale polskich załóg w arsenale szwedzkiej marynarki wojen

nej w Sztokholmie i w stoczni prywatnej w Ekensberg.
Skierowanie okrętu do stoczni nie było rzeczą łatwą i wymagało 

wielu starań, zanim władze szwedzkie wyraziły zgodę. Z chwilą otrzy
mania zezwolenia okręt przeholowywano do Sztokholmu i wprowadza
no do doku. Tam, zgodnie z wcześniej ustalonym planem, dokonywa
no przeglądu i konserwacji kadłuba oraz urządzeń w części podwod
nej,''

Ogółem polskie okręty podwodne stały na doku 13 razy, w tym 
ORP "Sęp" w latach 1939, 1941, 1942, 1943 i 1944, zaś ORP "Ryś" 
i ORP "Żbik" w latach 1940, 1942, 1943 i 1944.

W czasie pierwszego przeglądu na doku w arsenale, zamontowa

no na "Żbiku" szwedzki log S.A.Ł., a na "Rysiu" zmieniono kilka ar
kuszy blachy pokrywającej zbiornik paliwa w balastach, uszkodzony 

23/ podczas wrześniowych działań na morzu. 1
Każdorazowe skierowanie okrętu do stoczni wykorzystywane było 

do przeprowadzenia przeglądu i konserwacji torped, zdanych do ma
gazynów szwedzkiej marynarki na wyspie Skeppsholmen. Do prac 
tych wyznaczono specjalistów spośród załogi, którzy pod nadzorem 
oficera broni podwodnej przeprowadzali próby mechanizmów, balanso

wania i regulację żyrokompasów.

22/ Pismo attachś morskiego Poselstwa RP w Sztokholmie nr 145. 
AMW, t. 777/29, k. 1OO.

23/ Meldunek komendanta obozu, op.cit. s. 30.
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. Podczas sprawdzania torped przez oficera broni podwodnej "Sępa" 
por.tnar. B. Hackbeila w dniu 1 listopada 1943 r. stwierdzono, iż zbior

niki paliwa torped nie nadają się do ewentualnego użycia na skutek 
, ..24/korozji.

Wypadek ten potwierdzał wcześniejsze meldunki złożone przez 
kpt. mar, J. Karpińskiego i kpt. mar. J. Reknera na temat zaniedbań, 
do których dopuścił personel szwedzki w zakresie konserwacji 
zdeponowanej amunicji i torped. W sprawie tej monitowano szefa ar

senału, uzyskując jedynie obietnice. W tych warunkach trzeba było 
25/ liczyć wyłącznie na pracę własnych załóg.

Podobnie było Z konserwacyjnym ładowaniem akumulatorów na ok
rętach. W celu zaoszczędzenia paliwa Szwedzi zamontowali na ok
rętach prostowniki, które psuły się stale i przysparzały załogom wie
lu kłopotów. Ostatecznie trzeba było wymontować zużyte akumulatory 

z "Rysia" i "Żbika" i przesłać je do fabryki w Nol koło GÓteborga, 
gdzie miały być wymienione na nowe.

Utrzymanie okrętów w należytym stanie technicznym wymagało od 
załogi,' oprócz dużej ofiarności, także wszechstronnej wiedzy i zna
jomości działania mechanizmów, Temu celowi przede wszystkim służy
ło szkolenie specjalistyczne, prowadzone z podoficerami i marynarza

mi sześć razy w tygodniu po cztery godziny, w oparciu o program 
obowiązujący we flocie do wybuchu wojny.

W ramach tego szkolenia prowadzono cztery razy w tygodniu za
jęcia teoretyczne z zakresu budowy, wyposażenia i wykorzystania 
okrętu w walce na morzu oraz dwa razy w tygodniu ćwiczenia prak

tyczne na mechanizmach i urządzeniach.
Początkowo zajęcia teoretyczne z poszczególnych przedmiotów 

specjalistycznych prowadzili: por, mar. inż. Józef Minkiewicz- w grupie 
motorzystów, ppor.mar. Andrzej Górnicki w grupie elektrotechników, 

bosm. Piotr Szkolnicki w grupie torpedo-minerów * kpt. mar. A. Sawicz- 
Korsak w grupie radiotechników i sygnalistów.

24/ Meldunek w sprawie konserwacji zbiorników paliwa torped. 
AMW, t. 777/29, k. 238.

25/ Sprawozdanie z przeglądu torped. AMW, t, 777/24, k. 26-27.
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Zajęcia praktyczne natomiast prowadzone były pod kierunkiem 
szefów działów na okrętach macierzystych, co umożliwiło maryna

rzom bezbłędnie opanować nakazane czynności i sprawiło, że zało- 
26/ ga tworzyła odtąd jeden sprawnie funkcjonujący organizm. '

Po przejściu okrętów do Mariefred zajęcia specjalistyczne w gru
pach prowadzili oficerowie i starsi podoficerowie zawodowi, wyzna

czani każdorazowo przez komendanta obozu.

Z treści zachowanych meldunków 1 relacji komendanta obozu wy
nika, że marynarze opanowali doskonale realizowany materiał, a nie 
widząc możliwości wykorzystania swych umiejętności w walce, zaczę
li z biegiem lat traktować te zajęcia jako zło konieczne. Wyrazem 
tego były próby uchylania się od zajęć i podważania celowości pro

wadzenia szkolenia w dotychczasowym wymiarze godzin. Uważano 
również, że bez większego uszczerbku dla służby, należało zamiast 
szkolenia teoretycznego umożliwić załodze podjęcie pracy zarobko
wej poza obozem.

Mimo wielu trudności obiektywnych prawdą bezsporną było to, że 
podoficerowie 1 marynarze bez względu na osobisty stosunek do za

jęć, byii dobrze wyszkoleni i swój zawód znali wszechstronnie.
Oprócz szkolenia specjalistycznego prowadzono obowiązkowe za

jęcia z wychowania fizycznego i sportu, mające na celu utrzymanie 

załóg okrętów w wysokiej sprawności fizycznej.
Zajęcia z wychowania fizycznego sprowadzały się początkowo do 

codziennej gimnastyki porannej, prowadzonej z podoficerami przez 
bosmanmata Stanisława Zajączkowskiego, a z marynarzami przez ma
ta zaw. Bohdana Kucieja oraz do imprez sportowych organizowanych 

27/ na terenie obozu raz w tygodniu.

Do najciekawszych imprez sportowych w tym okresie należy zali
czyć zawody narciarskie zorganizowane w dniu 11 marca 1940 r. przy 
pomocy Szwedów. Wzięły w nich udział zespoły patrolowe wyłonione 

spośród załóg trzech okrętów podwodnych, w składzie: jeden oficer, 
jeden podoficer i pięciu starszych marynarzy. Imprezie nadano uroczystą

26/ Rozkład zajęć, op. cit., k. 189 
27/ Tamże, k. 189.
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oprawę, a zwycięski zespół z "Rysia" nagrodzono upominkami r?e- 
28/ czowymi w postaci noży fińskich.

Począwszy od 1.0 października 1941 r, wprowadzono w życie no
wy rozkład zajęć, w którym zwiększono limit czasu na uprawianie 
sportu do czterech razy w tygodniu po dwie 1 pół godziny dziennie. 
Zezwolono także na przeprowadzanie gier sportowych w godzinach 
przeznaczonych na osobiste potrzeby marynarzy.

Istotną rolę w rozwoju sportu odegrali kpt. mar. Wilhelm Komuda i 
por, mar. Jerzy Hedinger, którzy z racji pełnienia funkcji instruktora 

wychowania fizycznego, odpowiadali za planowanie i organizację wszel
kich imprez sportowych na terenie obozu. .Dzięki ich inicjatywie i po
mocy materialnej udzielanej przez władze szwedzkie, rozwijały się 

takie dyscypliny sportowe, jak piłka nożna, hokej, jazda na. nartach 
i łyżwach, pływanie, regaty wioślarskie itp.

Spośród wielu uprawianych dyscyplin najbardziej popularnymi 
wśród marynarzy były piłka nożna i hokej.

Wyłoniona drogą eliminacji drużyna piłki nożnej była wysoko no
towana wśród miejscowego społeczeństwa i okolic Mariefred. Dla 

przykładu należy podać, że w 1943 r, drużyna polska na rozegra
nych 17 spotkań, 12 rozstrzygnęła na swoją korzyść, 2 zremisowała, 
a tylko 3 przegrała. Najlepszym piłkarzem sezonu okazał się st. mar, 

Jerzy Kołakowski z "Sępa", który strzelił 17 bramek na 52 zdoby- 
.29/ '.
te. '

Niezłe wyniki miała również drużyna hokeja na lodzie, mimo że 
zasad tej gry uczono się dopiero od Szwedów w obozie. Oprócz wy
granych meczów towarzyskich największym Sukcesem było zajęcie w 
1944 r. drugiego miejsca w rozgrywkach o mistrzostwo drużyn kor
poracyjnych Mariefredu.3^

Wyposażenie w sprzęt sportowy było na ogół skromno i nie zabez
pieczał© wewnętrznych potrzeb obozu. Stan ten uległ pewnej poprawie

.28/ W. Salamon! Moja służba w Marynarce Wojennej od 1923 do l039r. 
oraz uzupełnienie wspomnień z okresu internowania polskich okrę
tów podwodnych w Szwecji, Relacja z 1970 r., WH ZP MW, syg. 
240, S, 37.

29/ Sprawozdanie sportowe za. rok 1943. AMW, t, 777/22, k. 183. 
30/ Sprawozdanie sportowe za rok 1944. AMW, t, 777/22, k. 204. 
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z chwilą uzyskania pomocy materialnej od organizacji charytatyw
nych, działających na terenie Szwecji. W 1943 r. otrzymano między 
innymi z Polskiego Komitetu Pomocy i Polskiego Czerwonego Krzy
ża 230 kr,, z Funduszu Paderewskiego 1OO kr. i od handlowca Po
laka z pochodzenia nazwiskiem Brodaty 121 kr., za które zakupiono 

piłkę, 15 par butów i 11 kompletów ubrań dla drużyny piłki nożnej.
Niezależnie od tego otrzymywano na rozwój sportu stałą dotację 

od Polskiego Czerwonego Krzyża w wysokości 20 kr. miesięcznie 
i od spółdzielni marynarskiej w obozie 1O kr. miesięcznie. Pewne 

wpływy do kasy obozowej uzyskiwano za bilety wstępu na meczę 
piłki nożnej i hokejowe.

Wszelkie prace związane z konserwacją sprzętu oraz przygoto
waniem lodowiska i utrzymaniem boiska obozowego marynarze wyko-

X , . 31/nywali we własnym zakresie.
Ważne miejsce w życiu załogi zajmowała praca kulturalno-oświa

towa, prowadzona w oparciu o wytyczne attachd morskiego i materia

ły nadsyłane przez Referat Kulturalno-Oświatowy Kierownictwa Mary
narki Wojennej, W ramach tej pracy wygłaszano odczyty i wykłady 
popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy, a także pogadanki na 

aktualne tematy. Organizowano, również występy zespołów artystycz
nych i koncerty orkiestr, wyświetlano filmy fabularne ł oświatowe, 
rozwijano czytelnictwo książek i prasy oraz urządzano wycieczki 
krajoznawcze, za zgodą władz szwedzkich.

Jedną z częściej stosowanych form pracy politycznej były refera
ty wygłaszane przez oficerów i pracowników Poselstwa Rzeczypospo
litej Polskiej w Sztokholmie. W referatach tych omawiano przede wszy
stkim sytuację polityczno-militarną w Europie oraz przebieg wydarzeń 

na frontach, ze szczególnym uwzględnieniem działań polskich jedno

stek i okrętów.
Niezależnie od wygłaszanych referatów komendant obozu kmdr 

ppor. Władysław Salamon i pozostali dowódcy okrętów zobowiązani 

byli osobiście prowadzić okresowe pogadanki wychowawcze z podo

ficerami i marynarzami. Tematyka tych pogadanek była rozległa i obej

mowała w zasadzie wszystkie dziedziny życia obozowego.

31/ Sprawozdanie sportowe za rok 1943, op. cit., k. 183-184.
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Ważną rolę w wychowaniu załogi spełniały obchody świąt państ
wowych i kościelnych,. .organizowane z udziałem pracowników Posel
stwa RP i przedstawicieli miejscowych władz szwedzkich. Szczegól
nie uroczyście obchodzono Święto Morza, 3 Maja, święto Niepodleg
łości i tradycyjny wieczór wigilijny.

Z okazji tych świąt organizowano w obozie uroczyste akademie 
z następującym programem: msza połowa celebrowana przez księdza 
Władającego językiem polskim, okolicznościowe przemówienie attache 

morskiego oraz występy marynarskiego zespołu artystycznego. Aka- 
32/ demie kończyły się przeważnie obiadem żołnierskim. W czasie 

wspomnianych uroczystości wręczano marynarzom skromne upominki 
ufundowane przez Polski Czerwony Krzyż, Szwedzki Czerwony 
Krzyż i szwedzką organizację dobroczynną Kristling Fórening for 
Unga MAn.

Z inicjatywy wymienionych organizacji powołano społeczną insty

tucję •* chrzestnych matek", które brały pod swoją opiekę maryna
rzy na okres internowania. Chrzestne matki utrzymywały ze swoimi 
podopiecznymi stały kontakt, służyły radą i pomocą materialną. Czę
sto pomagały marynarzom w poszukiwaniu rodzin pozostawionych w 

33/ kraju, a po ich odnalezieniu pomagały im wysyłając paczki.
Nader pożyteczną działalność rozrywkową zarówno wśród załogi, 

jak i społeczeństwa szwedzkiego prowadził 25-osobowy zespół arty
styczny, kierowany przez ppor. mar. Kazimierza Sadowskiego, Ze
spół ten rozpoczął swoją działalność w styczniu 1940 r. występem 
Jasełek dla Polonii ze Sztokholmu i mieszkańców Vaxholm i od tej 
pory stale się rozwijał, dając wiele przedstawień. Jasełki grano co 
roku po kilka razy w Mariefred i Strangnas; spotykały się one zaw
szę z ogromnym uznaniem ze strony miejscowej ludności i miały 
recenzje, jakich nie mogły się doczekać niektóre sztuki szwedzkie.

Swoją popularność zawdzięczał zespół nie tylko dobrej grze ak

torów, pięknej dekoracji i efektom świetlnym, ale również temu, źe 
uzyskane za występy pieniądze przeznaczane były na cele dobro

czynne,

32/ Program obchodu święta Niepodległości. AMW, t. 777/22, k,138. 

33/ Dziennik zdarzeń, op.dL.,. k* 65.
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Wśród wielu ludzi zasłużonych dla zespołu należy wymienić ma
ta Brunona Jakubowskiego, który Wykonał według własnego pomysłu 

dekorację przedstawiającą góry i wnętrze chaty polskiej, st.mar.Ma
riana Kubiszyna i mata Maksymiliana Simlńsklego, odpowiedzialnych 
za oświetlenie i efekty dźwiękowe oraz panią Ouleh, która pomagała 
w przygotowaniu programów i załatwieniu spraw związanych z orga
nizacją występów poza obozem?^

W działalności rozrywkowej dużą rolę odgrywały chór 1 orkiestra 
obozowa, zorganizowane na przełomie 1942/1943 r. Założycielem chó- 

• ru był por. mar. Józef Minkiewicz, a zespołu muzycznego ppor. mar.
Jerzy Hedinger. Później kapelmistrzem orkiestry został Szwed Kalle 
Lekstróm, który wniósł niemały wkład pracy w jej rozwój.

Chór i orkiestra prowadziły ożywioną działalność. Występowały 
na różnych imprezach kulturalnych i aportowych, uroczystościach 

państwowych i kościelnych oraz zabawach i festynach ludowych w 
pobliskich miejscowościach. Tak np. w dniu 6 września 1942 r. or
kiestra koncertowała w parku królewskim "Hjordhagen", a 3 czerwca 
1943 r, dała popis polskich melodii w przerwie podczas meczu piłki 

351 nożnej na stadionie w Mariefred, '
Obiektywnie należy stwierdzić, że koncerty chóru i orkiestry cie

szyły się dużym powodzeniem; wywoływały one silne wzruszenie 
wśród członków załogi, a u Szwedów nieukrywany podziw. Szerzyły 
one zarazem znajomość polskich pieśni i melodii.

Atrakcją dla internowanych załóg były wycieczki krajoznawcze, 
organizowane przez komendę obozu i Szwedzki Czerwony Krzyż. 
Podczas wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych zwiedzano 
zabytki historyczne, muzea i skanseny ludowe w pobliskich miastach 
oraz w Sztokholmie. Często organizowano wycieczki zbiorowo do 
muzeum znajdującego się w znanym średniowiecznym zamku Grips- 
holm. Obiekt ten interesował załogę tym bardziej, że właśnie tam uro- 

'‘ifJ 
dził się Zygmunt III Waza, póź niejszy król polski, '

34/ Dziennik zdarzeń okrętów podwodnych w Szwecji od 12.02,1913 
do 11,11.1943 r. WH ZP MW, syg. 283 oraz Eskilstuna-Kurlren 
Fredagen z dnie 15,02,1943 r, fWH ZP MW).

35/ Komendant obozu polskich okrętów podwodnych, op. cit., s.35-42.
36/ Dziennik zdarzeń, op. cit., k. 60.
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W ramach działalności kułturąlno-oświatoWej prowadzono ze 

zmiennym powodzeniem naukę języków obcych, kursy dokształ
cające z zakresu szkoły średniej oraz kursy zawodowe, mające na 
celu przygotowanie ludzi do pracy poza wojskiem. Na przełomie 
1939/1940 r. podczas pobytu okrętów w Vaxholm zapoczątkowano 

naukę języków obcych i przedmiotów ogólnych wchodzących w zak

res szkoły średniej. Jak wynika z porządku dnia, zajęcia z języka 
angielskiego, francuskiego i szwedzkiego oraz z matematyki i fizyki 
miały odbywać się trzy razy w tygodniu po jednej godzinie. W rze
czywistości małe grupy ludzi samorzutnie uczyły się języka angiel
skiego posługując się słownikami. Dopiero kiedy nadzieje rychłego 

podjęcia walki prży boku floty brytyjskiej rozwiały się, zaczęto uczyć 
się intensywnie języka szwedzkiego.

W 1940 r. na język szwedzki zapisało się ogółem 37 podofice
rów i marynarzy, z tego 5 z "Sępa", 18 ze "Żbika" i 14 z "Rysia", 
Zajęcia z tego przedmiotu prowadziła pani M. Nyman, nauczycielka 

37/ ze szkoły w Vaxhołm oraz marynarz szwedzki z cenzusem. ' 
Jednak najlepszą szkołą języka szwedzkiego było samo życie i czę
ste kontakty z miejscową ludnością.

W listopadzie 1943 r. wznowiono naukę języka angielskiego. Na 
kurs zapisało się 27 osób, w tej liczbie 15 osób do grupy dla po
czątkujących i 12 do grupy dla zaawansowanych. Zajęcia w pierw
szej grupie prowadził kptmar, Jerzy Rekner trzy razy w tygodniu 
po godzinie; w drugiej natomiast grupie nauczyciel z© Sztokholmu 
dwa razy w tygodniu po godzinie."1^

Dużej pomocy w zorganizowaniu i prowadzeniu nauki języków 
obcych udzieliły szwedzkie władze oświatowe i mjr hr Folke Berna- 

dotte, który przekazał dla obozu podręczniki, sprzęt i pomoce nau- 
,39/ kowę, '

W czerwcu 1943 r. 18 marynarzy i podoficerów rozpoczęło odpłat
ne korespondencyjne studia techniczne w Norens Korresponens Jnst- 
tutet w Sztokholmie.^^ 

37/ Wykaz chętnych' na język szwedzki, AMW, t. 777/22, k, 142,
38/ Wykaz uczęszczających na język szwedzki, AMW, t, 777/22,k.238.
39/ W.Salamon; Wspomnienia z okresu internowania okrętów podwod

nych w Szwecji od września 1939 r, do października 1945r, 
Relacja z 1969r., WH ZP MW, syg, 201, s. 42.

40/ Komendant obozu polskich okrętów podwodnych, op.cit,, s, 42/
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W tym samym roku umożliwiono marynarzom podjęcie nauki w pol
skiej szkole w Sztokholmie, która otrzymała uprawnienia wyższej u- 

czelni mocą postanowienia rządu polskiego w Londynie.
Wiosną 1944 r. z inicjatywy ppor, mar. Tadeusza Nowackiego, ofi

cera oświatowego z obozu w Falun zorganizowano dla chętnych 
marynarzy i podoficerów dwumiesięczny kurs, obejmujący cykl wykła- 

, , ... 411dow o transporcie morskim.
W końcowym okresie pobytu w obozie podjęto starania mające na 

celu zorganizowanie różnych kursów zawodowych dla tych członków 
. załóg, którzy odmówią powrotu do kraju. W wyniku tych zabiegów 

skierowano kilku ludzi na miesięczny kurs spawania elektrycznego, 
organizowany przez znaną firmę "ASEA" w Sztokholmie. Kurs miał 
być bezpłatny, jednak w razie zgłoszenia się na wyjazd do kraju 
uczestnik kursu musiał zapłacić 200 kr. za szkolenie, wyżywienie i 
hotel.42/

W marcu 1945 r. w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu, Han
dlu i Żeglugi wydano oficerom spełniającym określone wymagania za
świadczenia upoważniające do otrzymania dyplomu nawigatora lub 
mechanika okrętowego Polskiej Marynarki Handlowej. Na tych samych 
zasadach wydano podoficerom zawodowym zaświadczenia uprawniają

ce do otrzymania dyplomu szypra II klasy i maszynisty I lub II kia- 
43/ sy.
Dla podoficerów, którzy nie spełniali określonych w przepisach 

wymagań, a ubiegali się o dyplom szypra lub maszynisty, zorganizo
wano miesięczny kurs obejmujący cykl wykładów z teorii wiedzy mor
skiej.44^

Otrzymanie dyplomu miało ułatwić oficerom i podoficerom pozosta
jącym na obczyźnie uzyskanie pracy w szwedzkiej flocie handlowej 

lub zamustrowanie na statkach bander innych państw.

41/ Pismo ppor. T, Nowackiego do komendanta obozu. AMW, t. 777/22 
k. 160.

42/ Pismo i raporty w sprawie zwolnienia z opłaty za kurs. 
AMW, t. 777/22, k. 188-191.

43/ Pismo Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi. AMW, t.777/22, 
k, 206.

44/ W. Salamon; Wspomnienia z okresu internowania, op. cit., s, 52.



95

Ze względu na specyficzne warunki życia i służby w obozie 
•/ 

attache morski zezwolił internowanym załogom na pracę zarobkową 
poza miejscem zakwaterowania. Z prawa tego korzystali nieomal wszy
scy podoficerowie 1 marynarze, którzy w ustalonej kolejności praco
wali w odlewni żelaza, przy wyrębie drzewa i u okolicznych gospo
darzy.

Z zachowanych dokumentów wynika, że najwięcej zatrudnionych 
było w odlewni żelaza i przy wyrębie lasu, gdzie w 1940 r. praco
wało ogółem 183 ludzi, w 1941 r. - 332 i w 1942 r. 283 ludzi.45/ 

W 1943 r. w związku z powołaniem wielu Szwedów do wojska wystą
piło w okolicy zapotrzebowanie na siłę roboczą, której kierownictwo 
obozu nie było w stanie zapewnić. Ilość kierowanych dó pracy była 
bowiem uzależniona nie tylko od liczby zgłoszeń, ale przede wszyst
kim od aktualnych wymagań służby i pracy na okrętach oraz świad
czeń wykonywanych na rzecz bazy.

Skierowania do pracy stałej wydawali oficerowie okrętowi dwa ra
zy w tygodniu, po uprzednio zgłoszonym zapotrzebowaniu w kancela
rii obozu. Otrzymujący zezwolenie musiał wyjechać i powrócić z pra
cy w terminie ustalonym w przepustce. Nieprzestrzeganie tych termi
nów powodowało utratę strawnego i nieżaprowiantowanie w bazie. 
Warto nadmienić, że ludzie pracowali przeważnie w tesle oddalonym 
około 20 km od miejsca: postoju okrętów 1 przestrzeń tę pokonywali 

46/ często pieszo.
Zezwolenia ha pracę na okres kliku dni otrzymywali początkowo 

wyłącznie żonaci i posiadający na utrzymaniu rodziny w kraju. Póź
niej rozszerzono wydawanie zezwoleń na całą załogę, zwiększając 
jednocześnie okres pracy do dwóch tygodni. Pod koniec Internowa- ■ 
nla każdy członek załogi otrzymywał już 3-4 miesięczne zwolnieni© 
od zajęć służbowych, w którym to czasie mógł pracować zarobkowo 

poza obozem.
Warunki pracy w terenie były na ogół ciężkie i wymagały od lu

dzi dobrego zdrowia i niezłej kondycji fizycznej. Wyjątkowo trudna 
była praca przy wyrębie lasu w okresie jesiennych deszczy i mroź
nej zimy przy temperaturze powietrza sięgającej ~3O°C, W tym cza- 

4B/ ''zestawienie prąc zarobkowych poza obozem. AMW, t» 777/22, k,W, 
46/ Organizacja obozu, op. cit., ■ s. 14.
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sie marynarze często pracowali przez cały dzień po kolana w wo
dzie lub do pasa w śniegu. Nierzadko też wracali do miejsca zakwa
terowania całkowicie oblodzeni i wyczerpani. Nieprzyzwyczajeni do 
takiej pracy ludzie często się przeziębiali i ulegali wypadkom, wyma
gającym nawet leczenia szpitalnego.

Marynarze i podoficerowie zatrudnieni przy wyrębie lasu, podzie
leni byli na 3-lO-osobowe grupy, które wspólnie pracowały i miesz
kały w przydzielonych na ten czas drewnianych domkach. Wyposa

żenie tych domków było na tyle prymitywne, że udający się do pra- 
, cy skrycie zabierali z obozu materace, pościel i niektóre przedmio

ty codziennego użytku. Najwięcej jednak kłopotu sprawiało zaopatrze
nie i przygotowanie gorących posiłków. Ponieważ każdy pracujący 

w lesie był na własnym utrzymaniu, musiał zatem kupować produkty 

w oddalonym około 8 km konsumie i sam przygotowywać posiłki. 
Koszt całodziennego wyżywienia jednej osoby wynosił przecięt

nie około 2,5 kr. - 3,5 kr,; średni zaś zarobek pracującego przy 

wyrębie lasu przez 25 dni w miesiącu, wynosił netto około 1OO kr., 
a w odlewni żeliwa sięgał 145 kr. miesięcznie.4

Wydane przez attache morskiego zezwolenie na pracę zarobkową 
nie obejmowało oficerów, którym miały wystarczyć pobory ustalone 
na okres internowania. Uważano również, że oficerom z racji ich stop
ni i wykonywanych funkcji służbowych nie wypada na równi z pod

władnymi pracować fizycznie. Mogłoby to zaszkodzić ich autoryteto
wi i ujemnie wpływać na morale i dyscyplinę załóg okrętów.

Pomimo zakazu, wielu oficerów pokonując wewnętrzne opory, po
dejmowało skrycie pracę zarobkową. Między innymi w kwietniu 1943r. 
kpt.mar. Jerzy Rekner i ppor.mar. Jerzy Hedinger pracowali doryw

czo w tartaku i przy wyrębie lasu. W czerwcu 1944 r. kpt. mar. Wil
helm Kom uda, por. mar. inż. Józef Minkiewicz i por. mar. inż. Bronisław 
Hackbeil pracowali jako zwykli robotnicy w odlewni żeliwa w Aker. 

Kilku innych oficerów za opłatą brało udział w nagonce podczas po
lowania w Taxinge-NAsby.48/

Niezależnie od wysokości wynagrodzenia za pracę poza obozem 
kadra i marynarze otrzymywali przez cały okres internowania pobory 

47/ Dokumenty okrętów internowanych w Szwecji. AMW, t. 777/22, 
s. 241 i 242.

48/ W. Salamon: Moja służba w Marynarce, op. cit.,s. 72 i 102. 
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według posiadanych stopni oraz dodatek za zaokrętowanie i zasiłki 
dla rodzin sprowadzonych do Szwecji.

Pierwszy żołd, jaki został wypłacony Załogom okrętów pod ko
niec 1939 r. wynosił na dekadę dla komandora podporucznika i ka
pitana 50 kr., porucznika i podporucznika 35 kr., starszego bosma
na, bosmana i bosmanmata 20 kr., mata zawodowego 15 kr., podofi
cera nadterminowego 1O kr,, i marynarza służby czynnej 5 kr. Do
datek za zaokrętowanie w ilości 30 dni za każdy miesiąc wypłaca
ny był według stawki dziennej, wynoszącej dla oficerów 1,50 kr,, 
starszych bosmanów, bosmanów i bosmanmatów 1 kr., matów 0,75 kr., 
oraz starszych marynarzy i marynarzy 0,50 kr. Ponadto wszystkim 
oficerom żonatym wypłacano zasiłek rodzinny, który na dzień 1 stycz
nia 1942 r, wynosił dla żony 130 k r„ dla żony z jednym dzieckiem 

195 kr., i żony z dwojgiem dzieci 255 kr. miesięcznie. Na wniosek 
attache morskiego kmdra Tadeusza Podjazd-Morgensterna oficerowie 
płacili z pobieranego zasiłku składki na fundusz pomocy dla podofi
cerów, wspierających rodziny pozostawione w kraju. Wysokość skład
ki wynosiła 20 kr, od zasiłku przyznanego dla żony i 1Q kr, od za
siłku dla dziecka.

W związku ze wzrostem cen na żywność i inne artykuły pierw
szej potrzeby władze szwedzkie wyraziły zgodę na wprowadzenie z 

dniem 1 stycznia 1943 r. podwyżki uposażenia dla podoficerów żo
natych w wysokości 1O kr. dekadowo, a dla pozostałych członków 
załogi, z wyjątkiem oficerów, 25% dotychczas pobieranego żołdu. 
Rok później w marcu 1944 r. przyznano oficerom żonatym dodatek 
50 kr miesięcznie na opłacenie mieszkania wynajmowanego prywatnie 

w mieście.
Względna stabilizacja warunków bytowych umożliwiła niesienie po

mocy rodzinom w kraju i kolegom przebywającym w niewoli niemiec
kiej, Pomoc ta w pierwszych miesiącach internowania ograniczała 
się do wysyłania pieniędzy przez nielicznych oficerów i podoficerów, 

którzy zdołali nawiązać kontakty z rodzinami w kraju. Suma przeka
zywanych w tym czasie pieniędzy poprzez banki wahała się w grani

cach 300 - 400 kr. miesięcznie.

49/ Dziennik zdarzeń, op.cit., k, 64.
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W miarę odnajdywania rodzin i podjęcia przez internowanych pra
cy zarobkowej, wzrastała ilość wspierających; pod koniec 1940 r. 
przekazywali oni średnio na ten cel około 1500 kr. miesięcznie,

W latach następnych wysyłano przede wszystkim paczki żywnoś
ciowe i odzieżowe, łącznej wartości około 2000 kr. miesięcznie. 
Paczki wysyłane były indywidualnie na podstawie otrzymywanych każ
dorazowo od władz szwedzkich licencji eksportowych. Zawierały one 
przede wszystkim żywność i artykuły przedstawiające dużą wartość 

użytkową i wymienną. Wysyłano także za pośrednictwem Polskiego 
Czerwonego Krzyża 3*kilogramowe paczki z używaną bielizną i odzie
żą. Przez pewien czas korzystano z usług prywatnych firm ekspor

towych, które za określoną opłatą wysyłały na wskazany adres pa
czki z przedmiotami bardziej atrakcyjnymi i poszukiwanymi w okupo
wanej Polsce.

Niezależnie od wymienionych form pomocy udzielano także pomocy 
osobom zupełnie obcym i nieznanym w kraju, które listownie zwraca
ły się do poszczególnych marynarzy z prośbą o wsparcie. Koszt 
wysyłanych paczek (wartość każdej paczki wynosiła 20 kr.) pokry

wany był ze składek zebranych wśród załóg okrętów.
Wobec dużych ograniczeń ze strony władz szwedzkich, jak rów

nież niemieckich pomoc dla jeńców wojennych sprowadzała się do 
wysyłania za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża niedużych 
paczek z używaną bielizną i przedmiotami codziennego użytku. Za

wartość paczek była opłacana z funduszów zebranych drogą opodat

kowania się kadry w wysokości 10-15 kr. miesięcznie.
W akcji niesienia pomocy rodzinom w kraju uczestniczyło ponad 

11O członków załogi. Z tej liczby 50 osób regularnie co miesiąc 
przeznaczało na ten cel od 50% do 80% swoich poborów, a 60osób, 
przeważnie młodszych stopniem, uzależniało swoją pomoc od wyso

kości zarobków poza obozem.
W wypadku niemożności uzyskania pracy zarobkowej ze wzglę

dów zdrowotnych lub z powodu funkcji służbowych wykonywanych w 
obozie, korzystano z zapomogi przyznawanej przez Polski Czerwony 
Krzyż w wysokości połowy wartości wysłanej paczki, z tym, że za- 

50/ pomogą nie mogła jednorazowo przekraczać sumy 50 kr. ' 

50/ Pomoc rodzinom w Polsce, AMW, t. 777/24, k. 193.
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Prowadzona samorzutnie i z dużą ofiarnością akcja wysyłania 

paczek do kraju dostarczała rodzinom wiadomości o losie ich blis
kich za granicą, a jednocześnie stanowiła dla nich dużą pomoc ma
terialną. Z drugiej strony, nadawcy informowani byli o sytuacji w k ra
ju i o walce narodu polskiego z hitlerowskim okupantem. Przy okazji 
zbierano ważniejsze wiadomości nadsyłane z kraju i w formie meldun
ków poprzez attache morskiego, przesyłano je pocztą dyplomatyczną 
do Kierownictwa Marynarki Wojennej w Londynie.

Źródłem informacji były również nasłuchy radiowe, organizowane 
przez zaufanych ludzi w willi Ekbacken oraz w pomieszczeniach po
doficerskich w barakach i na krypie "Johannes". Nasłuchy prowadzo
ne były przez dłuższy czas z radiostacji niemieckich i państw skan
dynawskich, w ściśle oznaczonych godzinach. Materiały zebrane w 
ten sposób przekazywano drogą radiową do Poselstwa RP w Sztok
holmie. W dniu 24 maja 1943 r. na skutek dekonspiracji policja szwe
dzka aresztowała ppor.mar. Kazimierza Sadowskiego oficera nawiga
cyjnego ze "Żbika" i bosm. Franciszka Graczyka radiotelegrafistę 
ze "Żbika", w czasie nadawania sygnałów. Podczas likwidacji centra
li mieszczącej się w willi oficerskiej Ekbacken zabrano aparat nadaw
czo-odbiorczy, znajdujący się w podręcznej walizce oraz plik róż
nych papierów i kod, według którego nadawane były wiadomości. 
Następnego dnia policja szwedzka przeprowadziła w obozie dokładną 
rewizję, podczas której zdjęto wszystkie anteny i zabrała w depozyt 
okrętowe radioodbiorniki. Ujawniono również, że radiotelegrafiści bosm. 
Michał Strąg z "Sępa" i bosmat Henryk Ćwikiak z "Rysia" prowadzili 

nasłuch, otrzymując 40,50 kr. za godzinę pracy.
Pomimo że zatrzymani w czasie rewizji ppor. mar. K, Sadowski i 

bosm, F. Graczyk nie działali na szkodę Szwecji, zostali skazani E -ł / 
wyrokiem sądu na 5 i 3 miesiące więzienia, ' Wypadek ten mimo 

rozgłosu nadanego mu przez lokalną prasę nie zmienił dotychczaso
wego stosunku Szwedów do internowanych załóg polskich okrętów 
podwodnych. Władze szwedzkie nadal odnosiły się do Polaków popra

wnie, a ludność cywilna darzyła ich życzliwością 1 przyjaźnią. Uczu
cia te towarzyszyły naszym załogom dc końca drugiej wojny świato- 

______________
51/ Meldunek komendanta obozu dla attache morskiego w Sztokholmie, 

AMW, t. 777/22, k. 135 i 14 8.
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Marynarze polscy przez cały okres internowania cieszyli się 
dobrą opinią i zaufaniem miejscowej ludności. Stanowili wzór zdys
cyplinowania i kulturalnego zachowania się podczas pobytu na prze
pustce. Byli chętnie przyjmowani i goszczeni przez okolicznych go
spodarzy; kilku z nich ożeniło się ze Szwedkami. Związek małżeń
ski zawarli m.in. bosmat Czesław Strzelecki, mat Franciszek Kaszu
ba, mat Michał Miljanowicz, st. mar. Paweł Dominik i st.mar. Zdzisław 
Pieniowski ( z "Sępa" ) , mat Mieczysław Parszczyk, st.mar, Brunon 

Nierzwicki i st.mar. Roman Trociński (ze "Żbika") oraż st.mar.Ignacy 
. 52/ 

Łaski, st.mar.Zdzisław Kraszewski i mar.Jan Geryluk (z "Rysia"). '
Marynarzom ożenionym ze Szwedkami zapewniono dobre warunki. 

Mogli oni za zgodą władz szwedzkich mieszkać prywatnie poza obo
zem, pracować zarobkowo bez ograniczeń i korzystać z urlopów wy
poczynkowych. Marynarze ulegając z czasem wpływom swoich żon 
przestali interesować się sprawami obozu i niechętnie obejmowali 
przypadającą im co dziesiąty dzień służbę na okręcie. Często wyrę

czali się kolegami, płacąc im 1O kr. za pełnienie za nich służby 
wachtowej. Natomiast żony zabiegały u władz szwedzkich, aby ich 
mężów uwolniono 1 przywrócono prawa należne uchodźcom przejścio

wo przebywającym na terenie Szwecji.
Pewne ulgi stosowane wobec marynarzy ożenionych ze Szwedka

mi wywoływały częste protesty i niezadowolenie wśród pozostałych 
członków załogi. Niechętnie ustosunkowywali się do nich podoficero
wie starsi stopniem i wiekiem, mający rodziny w kraju. Im bowiem w 
udziale przypadło pełnić dodatkowe służby I wykonywać gros prac 
konserwacyjnych m okrętach. Tym samym nie mogli pracować zarob

kowo i odpowiednio pomagać rodzinie.
W aspekcie współżycia obozowego istotnym problemem były sto

sunki międzyludzkie i występujące na tym tle konflikty pomiędzy ofi
cerami, podoficerami i marynarzami służby zasadniczej. Część ofice
rów zachowywała dystans i była oschła w stosunkach z podwładny
mi, Niedostatecznie interesowała się warunkami życia załogi i swoje 
kontakty z ludźmi ograniczała do godzin służbowych. Niektórzy ofice

rowie traktowali obojętni© wiele spraw poruszanych przez załogi, 

5S/' W,’"1 ©'aiamonf' Wspomnienia z okresu internowania, op. cit., s.62.
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wskutek czego tracili zaufanie i szacunek podwładnych. Oficerowie 
spędzali większość czasu poza obozem w towarzystwie kolegów i 
znajomych Szwedów.

Podoficerowie zawodowi tworzyli odrębną i zamkniętą grupę lu
dzi, która dążyła do zachowania wszystkich praw i przywilejów z 
okresu przedwojennego. Nie zmienił się również ich dawny stosu
nek do podwładnych. Wiele niedomagać w zakresie zakwaterowania 
i wyżywienia przypisywali oni oficerom, którzy, ich zdaniem, urzą
dzili się wygodnie w mieście, zmuszając załogi do przebywania w 
ciężkich i często prymitywnych warunkach obozowych. Przy różnych 
okazjach wypominali oficerom sprowadzenie rodzin do Szwecji i po- 

53/ bieranie dla nich specjalnych zasiłków. ’ .
Starsi marynarze i marynarze poza pełnieniem służby na okrę

tach musieli wykonywać wszystkie prace gospodarcze i usługowe na 
rzecz oficerów i podoficerów zawodowych. Marynarze na ogół szyb

ko dostosowali się do warunków życia w obozie i bez większych 
oporów wykonywali swoje obowiązki. Dopiero z chwilą wydawania 
zezwoleń na pracę zarobkową wystąpili z żądaniem pobierania zapła
ty za podawanie oficerom do stołu oraz domagali się rozłożenia obo
wiązków również na młodszych podoficerów.

Wyznaczanie młodszych podoficerów do noszenia prowiantu spot
kało się z natychmiastową reakcją i protestem ze strony zaintereso
wanych. Oświadczyli oni otwarcie, że nie mogą wykonywać tej czyn

ności z uwagi na posiadany stopień wojskowy. Wyrazem protestu by
ło odmówienie przez trzech matów wykonania rozkazu przyniesienia 
prowiantu ze stacji L&gesta w dniu 12 lutego 1941 r., za co zostali 

54/ ukarani zakazem wyjścia na ląd.
Pół roku później, w sierpniu 1941 roku, na skutek niewłaściwego 

zachowania i ubliżającego traktowania sześciu marynarzy odmówiło 
55/ noszenia prowiantu i podawania podoficerom do stołu.'

53/ Dziennik zdarzeń okrętów podwodnych, op. cit., a, 2-9 i pismo 
attache morskiego do komendanta obozu, AMW, t, 777/29, k,94-99.

54/ Rozkaz podoficerski z dnia 14.2.1941r., AMW, t. 777/29, k. 76, 
55/ Protokół dochodzehlo w sprawie wspólnej odmowy noszenia stra

wy przez sześciu marynarzy podczas pobytu w Sztokholmie, 
AMW, t. 777/22, k, 62.
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Zatargi w stosunkach międzyludzkich rzutowały niewątpliwie na 
kształtowanie się nastrojów i dyscypliny wśród załogi.

Odzwierciedleniem tego była niesubordynacja i zanikanie zewnę
trznych cech żołnierskiego zachowania. Nagminne stały się spóźnie

nia na apele 1 różnego rodzaju zbiórki zarządzane przez komendę 

obozu. Dość częstym zjawiskiem było uchylanie się od pełnienia służ
by i odmawianie Wykonywania prac porządkowych w obozie. 
Problem ten szczególnie ostro wystąpił podczas stawiania baraków 

mieszkalnych 1 zagospodarowania obozu wiosną 1943 r.
Nie bez wpływu na utrzymanie dyscypliny pozostało zezwolenie 

na noszenie ubrania cywilnego poza obozem 1 częste wyjazdy w zwią

zku z pracą zarobkową. Podczas pracy w lesie wszyscy byli trakto

wani jako najemna siła robocza, a tym samym zacierały się różnice 
wynikające z posiadanych stopni wojskowych. Następstwem tego była 

niechęć do podporządkowania się rygorom życia wewnątrz obozu. 
Dochodziło nawet do takich sytuacji, że marynarze stawali do raportu 
w ubraniach cywilnych, oświadczając iż wojsko mają już poza sobą 
1 nie widzą potrzeby dalszej służby.

W stosunku do niezdyscyplinowanych marynarzy stosowane były 
surowe konsekwencje służbowe, do kary aresztu włącznie. Natomiast 
wszystkich malkontentów i siejących ferment wśród załogi kierowano 
w trybie służbowym do obozu w Fału nie.

Pomyślne wiadomości nadchodzące z frontów drugiej wojny świato
wej i z kraju na przełomie lat 1944-1945 budziły wśród internowanej 
załogi wiele radości i nadziei. Ludzie mieli już dosyć nie tylko wojny, 
ale i życia na obczyźnie. Oczekiwali z niecierpliwością końca wojny, 
a tym samym rozwiązania obozu 1 powrotu do normalnego życia w wyz
wolonej Polsce,

< 3. Powrót okrętów do kraju I

Władze Polski Ludowej bezpośrednio po nawiązaniu stosunków dyp
lomatycznych ze Szwecją rozpoczęły starania w sprawie rewindykacji 

okrętów podwodnych przebywających w Szwecji przez okres drugiej 

wojny światowej. W Ich wyniku na początku sierpnia 1945 r. rząd 
szwedzki wyraził gotowość niezwłocznego przekazania internowanych 
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jednostek oraz akceptował przyjazd do Szwecji grupy polskich ofi
cerów dla dokonania odbioru. Zgodnie z tą decyzją na wniosek Na
czelnego Dowódcy WP marszałka Michała Roli-Żymierskiego udała 
się w dniu 23 sierpnia 1945 r. do Szwecji Polska Misja Morska w 
składzie : kmdr Jerzy Kłossowski, kmdr Józef Urbanowicz, kmdr Alek
sander Mohuczy i kmdr Siergiej Czichaczow radziecki specjalista 
podwodnego pływania. Ponadto w skład komisji wchodzili: por. mar. 
Bchdan Wielowiejski oficer polityczny do specjalnych zadań i podofi
cer pośredniczący później w nawiązywaniu kontaktów z załogami 
poszczególnych okrętów.

Podstawowym zadaniem misji było przejęcie od Szwedów okrętów 
podwodnych, "Daru Pomorza" i kutra pościgowego "Batory", jak rów
nież zorganizowanie załogi spośród internowanych marynarzy i spro
wadzenie jednostek do kraju. Powrót okrętów miał się odbyć bez po
mocy holowników. Chodziło tu nie tylko o zaoszczędzenie dewiz po
trzebnych dla odbudowującego się ze zniszczeń wojennych kraju, ale 

również o zaakcentowanie żywotności okrętów na morzu.
Po przybyciu do Sztokholmu misja rozpoczęła swoje urzędowanie 

od zapoznania się z aktualną sytuacją, przedstawioną przez charge* 
d*affeires Jerzego Pańskiego i opracowania taktycznego planu dzia

łania. W myśl tego planu kierownictwo misji, tzn. kmdr Jerzy Kłos
sowski i kmdr Józef Urbanowicz nawiązali bezpośrednie kontakty z 

przedstawicielami szwedzkich władz wojskowych i uzgodnili ż nimi 
wszystkie czynności związane z przekazaniem jednostek. Następnie 
misja dokonała Oględzin okrętów i ustaliła wykonanie na nich niezbęd
nych robót w arsenale. Dopiero po zakończeniu prac wstępnych przy
stąpiono do rozmów z załogą i prowadzenia wśród niej agitacji na 
rzecz powrotu do kraju wraz z okrętami. Do pracy tej przywiązywa
no duże znaczenie, gdyż z chwilą przejęcia jednostek z rąk szwedz
kich konieczne było obsadzenie ich przez podoficerów i marynarzy

56/ zdecydowanych na powrót do kraju. '
W czasie kiedy Misja Morska załatwiała formalności związane 

z przejęciem okrętów, oficerowie i przedstawiciele dawnego poselstwa 

londyńskiego prowadzili na terenie obozu szeroką akcję propagańdo- 

wą przeciwko powrotowi do kraju.
56/""J«Kłossowski: Wspomnienia z Marynarki Wojennej. Warszawa 1970, 

s. 361-362. ' :
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W tej antypolskiej działalności szczególną rolę odegrał b. attache7 

morski kmdr por. Marian Wolbek, który był inspiratorem i głównym 
organizatorem wszystkich poczynań w tym względzie. Działając z 
polecenia rządu emigracyjnego w Londynie, nie przebierał on w środ
kach, aby storpedować działalność Misji Morskiej, ( m.in. wypłacał 

pewne sumy pieniężne odmawiającym powrotu do kraju). On też za- 
agitował kilkunastu podoficerów i oficerów do wystąpienia w obec
ności członków Misji przeciwko powrotowi do Polski i zerwania spot
kania z marynarzami internowanych okrętów podwodnych.

Stało się jednak inaczej. Po wystąpieniu kmdra Kłossowskiego 
i wezwaniu do powrotu kmdr ppor. W. Salamon zgłosił się pierwszy, 
oświadczając: "Wolę rąbać kamienie w Polsce, niż wysługiwać się 

57/ szwedzkim kapitalistom. Wracam z naszymi okrętami do kraju". ' 
Swoim zdecydowanym zadeklarowaniem powrotu do kraju wykazał on 
godną uznania postawę patriotyczną i zachęcił innych, by poszli w 
jego ślady. Dzięki temu kilkudziesięciu marynarzy i podoficerów wy

raziło chęć powrotu do Polski, a przeciwnicy powrotu nie odważyli 
się na zerwanie spotkania. '

Wysoce szkodliwą i destrukcyjną robotę prowadził w obozie por, 
Nikson szwedzki oficer finansowy, znany z negatywnego stosunku do 
Polaków i wszystkiego co polskie, Por. Nikson tendencyjnie rozpow
szechniał fałszywe opinie o Polsce, szerząc wśród załogi ferment i 
niezadowolenie. Stwarzając pozory obojętności, jednocześnie nakła
niał ludzi do opuszczenia obozu i samodzielnego szukania pracy w 
pobliskich zakładach produkcyjnych. Dążył wyraźnie do wytworzenia 
atmosfery podniecenia i niepewności oraz ogólnego bałaganu w obo- 

. 59/ zie. ' . .
Krytycznej oceny wymagało również postępowanie por. mar. Józefa 

Minkiewicza oficera mechanika z "Sępa", który w trakcie pracy Misji 

Morskiej namawiał kierownika działu diesli, aby nie wracał do kraju, 
starając się udowodnić, że bez niego niemożliwe będzie uruchomienie

57/ "Żołnierz Wolności", nr 150 z dnia 2.06.1963 r.
58/ W. Szczerkowski: ORP "Błyskawica". Gdańsk 1970 r., s. 87.
59/ Dziennik zdarzeń okrętów podwodnych w Szwecji, op. cit., s. 24

• i Wi Salamon: Moja służba w Marynarce Wojennej, op, clt,, s. 133- 
135.
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i obsługiwanie maszyn podczas przejścia do Gdyni. Natomiast por. 

mar. Bronisław Hackbeil oficer broni podwodnej z "Sępa" wołał ma- 
lować wieżę kościelną w Mariefred, niż rozmawiać z przedstawicie
lami Misji Morskiej.80/

Podoficerowie 1 marynarze mieli na ogół skąpe wiadomości o prze
mianach społeczno-politycznych i gospodarczych zachodzących w 

kraju. Niewiele też wiedzieli o utworzeniu 1 działalności Tymczasowe
go Rządu Jedności Narodu. Na temat nowo utworzonego rządu ludo
wego powstała i rozszerzała się z dnia na dzień kłamliwa i oszczer

cza kampania propagandowa. Zwolennicy rządu emigracyjnego w L on
dynie przystąpili do szeroko zakrojonej akcji, mającej na celu sianie 
zamętu i urabianie wrogiego nastawienia załóg do sił postępowych, 
działających w kraju i poza jego .granicami.' ‘Przy każdej, okazji oczer
niano Polskę, w radio i lokalnej prasie szwedzkiej. W ramach tej 

antypolskiej działalności, obok wywierania presji politycznej, stosowa
no bodźce moralne I materialne, aby odciągnąć ludzi od zamiaru pow
rotu do kraju. Między innymi wydano zaświadczenia upoważniające 
do otrzymania dyplomu Polskiej Marynarki Handlowej, respektowanego 

podczas przyjmowania do pracy w szwedzkiej flocie handlowej, Stwo
rzono marynarzom warunki ukończenia kursu spawania elektrycznego 
w firmie "ASEa" w Sztokholmie. Wypłacono Jednorazowe zapomogi 
l zasiłki dla tych członków załóg, którzy odmówili powrotu do kraju.

W celu częściowego rozładowania nastrojów i dostarczenia zało
dze jakiegoś zajęcia oddelegowano kilkunastu ludzi do prac nad za- 
prowadzeniem ewidencji w obozach dla Polaków, ewakuowanych z 
Trzeciej Rzeszy do Szwecji.^1/ Bezpośrednie zetknięci® się z były

mi więź niami obozów koncentracyjnych stało się dla poszczególnych 
członków załogi wielkim przeżyciem. Z ich to właśnie inicjatywy zor
ganizowano na okrętach zbiórkę pieniędzy i odzieży, które za pośred
nictwem Polskiego Czerwonego Krzyża przekazano ofiarom hitlerow
skiego terroru.8®/ >:

60/ Tamże, s. 136-1 138.
§1/ W. Salamon; Wspomnienia z okresu internowania, op.cit., ». 62. 
gg/ Pokwitowanie na pieniądz® wpłacone przez załogę dla Polaków 

' uwolnionych z obojów koncentracyjnych, AMW, t. 777/29, k, 243 
'■ 1 244,.
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Je sienią 1944 r. z polecenia attache morskiego kmdr por, Wolbe- 
ka przeprowadzono wśród internowanej załogi werbunek ochotników 

na wyjazd do Anglii. Spośród zgłoszonych kandydatów 18 ludzi po 
załatwieniu wszystkich formalności paszportowych odleciało samolo
tem ze Sztokholmu do Londynu W dniu 4 grudnia 1944 r. Następna 
grupa w ilości 7 ludzi ewakuowana została w czerwcu 1945 r. 
Pozostałych 18 podoficerów i marynarzy w ostatniej chwili odmówiło 

wypełnienia blankietów paszportowych na wizy do Anglii, wypowiada
jąc się jednocześnie za powrotem do Polski,53/

Pod koniec maja 3.945, r* władze szwedzkie podały do wiadomoś
ci, że wszyscy wojskowi internowani w Szwecji są wolni i mogą na

tychmiast wracać do swego kraju. Wkrótce po tyn oświadczeniu na
stąpiło otwarcie obozu, przejście załogi ha internowanie cywilne oraz 

wstrzymanie wypłacania poborów wraz ze wszystkimi dodatkami woj
skowymi. W ten sposób załoga żóstała formalnie odsunięta od włas

nych okrętów I pozbawiona podstawowych środków utrzymania. Po
ciągnięcia te wywołały wśród członków załogi zrozumiałe podniecenie 
i niepokój o przyszłość,54/

W tym trudnym 1 pełnym napięcia akressie rozeszła się pogłoska, 
jakoby okręty podwodne miały być przeholowane do Goteborga, skąd 

zaufani ludzi® mieli fe wykraść i uprowadzić do Anglii. Gdyby plan 
ten Kię nie powiódł, miano zatopić okręty w miejscu ich dotychczaso
wego postoju, aby nie dopuścić do powrotu do kraju. Rozpowszech
nianie tego rodzaju pogłosek wyrządziło wiele szkód moralnych i za
kłócało tok życia w obozie.

Z zachowanych dokumentów wynika, że na początku czerwca 1945; 
został opracowany w dwóch wariantach projekt planu dotyczącego 

przeprowadzania likwidacji obozu. Pierwszy wariant obejmował czyn
ności na wypadek holowania okrętów ze Szwecji przez Malm®' do 

Anglii pod nadzorem jednego oficera i sześciu podoficerów. Drugi na

tomiast zawierał przedsięwzięcia na wypadek zdawania okrętów wła
dzom szwedzkim, W tym przypadku załoga miała zabrać z każdego

63/ Pismo attache morskiego w sprawie ewakuacji. AMW, t, 777/91, 
k.77.

64/ W. Salamon; Wspomnienia ■ z ■ okresu internowania, op. cit,, S. 53-.Ó5, 
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okrętu precyzyjne przyrządy techniczne i nawigacyjne oraz zaplom
bować wszystkie pomieszczenia wewnętrzne, a włazy zamknąć na 
kłódki.6

Do realizacji wspomnianych planów nie doszło, gdyż władze szwe
dzkie na żądanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodu w dniu 4 
sierpnia 1945 r. przejęły okręty i przeholowały je w bezpieczne miej

sce do Sztokholmu. Tam też Polska Misja Morska zastała wszystkie 
trzy okręty podwodne.

Wstępna lustracja okrętów stojących w arsenale, przeprowadzona 
przez kmdra Kłossowskiego, kmdra Czichaczowa i kmdra Mohuczego 
wykazała, że stan techniczny jednostek nie budzi zastrzeżeń i nie 
wymagają cne większego remontu. Wszystkie mechanizmy i urządze
nia na okrętach były starannie zakonserwowane. ORP "Sęp" był jak
by w stanie drugiej rezerwy i szybko mógł być doprowadzony do 
stanu kampanii czynnej. Natomiast "Ryś" i "Żbik" nie miały akumula
torów, które wskutek zużycia zostały wysłane do macierzystej firmy 
"Tudor" w Gfiteborgu. W tej sytuacji uruchomienie tych okrętów nie 
było możliwe. Zwrócono się do władz szwedzkich z prośbą o wyjaś
nienie, czy jest możliwe otrzymanie od firmy "Tudor" zastępczych 
akumulatorów, przy ewentualnym wykorzystaniu reszty z 200 przecho
wywanych akumulatorów. J&'

W pierwszych dniach września Misja Morska przeniosła się na 
"Dar Pomorza" , organizując na nim ośrodek dyspozycyjny i bazę 
dla załóg powracających do kraju. Zlokalizowanie ośrodka dyscypo- 
zycyjnego w porcie stworzyło możliwość operatywnego kierowania 

i koordynowania pracami związanymi z przygotowaniem okrętów do 
. A ”7/

trudnej i pełnej niebezpieczeństw podróży przez Bałtyk. '
W dniu 5 września 1945 r. nastąpiło oficjalne przejęcie od władz: 

szwedzkich okrętów i obsadzenie Ich przez polską załogę, zwerbo
waną spośród internowanych marynarzy. Obowiązki dowódcy nowo

65/ Pismo komendanta obozu wraz z dwoma wariantami projektów 
związanych z likwidacją obozu, AMW, t. 777/29, k. 109-111.

66/ J.Kłossowski: Odrodzenie Marynarki Wojennej po drugiej wojnie 
światowej. Odbiór internowanych okrętów podwodnych na czas 
wojny w Szwecji. Relacja z 1963 r. WH ZP MW, syg.l25,s. 12 1 13. 

67/ Tamże, s. 15.
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zorganizowanego dywizjonu okrętów podwodnych Marynarki Wojennej 
PRL objął kmdr ppor. Władysław Salamon, jedyny dowódca 1 oficer, 

który zdecydował się na powrót z okrętami do kraju. Od tego też 
dnia począwszy wznowiono służbę dyżurną i przystąpiono do inten
sywnej pracy nad uruchomieniem okrętów.

Przede wszystkim załoga przy pomocy robotników szwedzkich 
zdjęła z "Sępa" sto ogniw 1 ustawiła je po pięćdziesiąt na "Rysiu" 
i "Żbiku" jako niezbędne minimum dla uruchomienia wszystkich silni
ków napędowych. Następnie sprawdziła i uporządkowała instalację 

. elektryczną oraz rozpoczęła przygotowania mechanizmów okrętowych 

do ruchu i prób na postoju.
Po wykonaniu prac porządkowych i remontowych okręty pobrały 

odpowiedni zapas paliwa, olejów i różnych materiałów i udały się na 
specjalny poligon celem demagnetyzacjl kadłuba oraz przeprowadze

nia próby głównych silników diesla w czasie ruchu.

W ostatnich dniach przed wyjściem okrętów ze Sztokholmu opra
cowano szereg dokumentów operacyjnych 1 personalnych, ustalono 
trasę rejsu, prędkość marszową i. łączność podczas przejścia morzem. 
Omówiono także tryb postępowania w różnych wyjątkowych okolicznoś

ciach, jak uszkodzenie silnika lub steru, przeciekanie k adłuba, awa- 

ria prądnicy ftp. ' ■ / ■
Mozolna praca Misji Morskiej 1 wysiłek całej Załogi zostały uwień

czone pełnym powodzeniem. W dniu 21 października 1945 r. na wy
remontowanych okrętach Odbyło się uroczyste podniesienie bandery 
Marynarki Wojennej PRL i oficjalne pożegnanie z przedstawicielami 
miejscowych władz szwedzkich. Okręty odcumowały i wzięły kurs na 
Gdynię, Po pełnej emocji 1 przeżyć podróży, 25 października 1945r. 

okręty podwodne "Sęp", "Ryś" i "Żbik” oraz fregata "Dar Pomorza'* 1kuter 
pościgowy "Batory" weszły do macierzystego portu wojennego w Oksy

wiu. Wraz z okrętami przybyło do kraju ogółem 51 marynarzy, podo
ficerów i 1 oficer, co stanowiło około 30 % stanu internowanych załóg. 
Wielu marynarzy nie doczekało tej chwili. Jedni zostali na zawsze z 

dala od ojczyzny, pochowani na cmentarzu w Mariefred, drudzy zało
żyli rodziny i osiedlili się w Szwecji, inni natomiast ulegając wpływom

68/ Tamże, s. 28 1 29.
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wrogiej propagandy wybrali życie na emigracji.

Oficjalne powitanie przybyłych po sześciu latach rozłąki z krajem 

okrętów odbyło się 28 października 1945 r. W uroczystości tej ucze
stniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i wojsko
wych, charge d'affaires poselstwa szwedzkiego w Warszawie p. Bert- 
hold Eng, rodziny załóg i społeczeństwo Wybrzeża.

Marynarze, podoficerowie i oficerowie, którzy wyróżnili się w wal
ce z niemieckim najeźdźcą w obronie polskiego morza w 1939 r. 

oraz położyli zasługi w zabezpieczeniu i sprowadzeniu okrętów do 
kraju, zostali udekorowani wysokimi odznaczeniami państwowymi i 
, , , 70/bojowymi. ' 

x 

X X

Powrót ze Szwecji do Polski trzech okrętów podwodnych stano
wił zamknięcie tego szczególnego rozdziału z dziejów Polskiej Mary
narki Wojennej w okresie drugiej wojny światowej. Koleje wojennych 

losów sprawiły, że załogi tych okrętów po zakończeniu walk w obro

nie Wybrzeża nie mogły kontynuować działań wojennych przeciwko 
hitleryzmowi. Internowanie marynarzy polskich na terytorium neutral
nego państwa spowodowało, że mogli oni być jedynie biernymi obser

watorami rozgrywających się wydarzeń.
Mimo szczególnych warunków internowania na podkreślenie za

sługuje patriotyczna postawa załóg okrętów, świadczyło o tym m.ln, 

stałe dążenie - szczególnie silne w pierwszym okresie wojny - do 
aktywnego uczestnictwa w walce przeciw hitleryzmowi. Inne były jed
nak rozkazy wydawane przez Kierownictwo Marynarki Wojennej w 
Londynie; nakazywały one trwanie w miejscu i utrzymywanie okrętów 
w stanie pełnej sprawności technicznej. Z drugiej strony, umieszcze
nie przez Szwedów okrętów na jeziorze M&aren wykluczało jakąkol

wiek możliwość użycia ich do działań wojennych; byłoby to możliwe 
jedynie w przypadku przystąpienia Szwecji do wojny przeciw Niem

com, 
69/ Wyciąg”z rozkazu dziennego dowódcy dywizjonu okrętów podwod

nych nr 1 z dnia 20.11.1945 r. AMW, t. 1230, k. 71, 
70/ "Gazeta Morska", nr 57 z 30,10,1945 r.
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Uciążliwe, szczególnie ze względów moralnych, Warunki interno

wania pogłębiała nieomal zupełna izolacja od kraju, niepewność o 
los najbliższych, a także nie zawsze przychylny stosunek władz 
szwedzkich. Ulegał on zmianie na lepsze w miarę rozwoju działań 
wojennych, niekorzystnych dla Niemiec. Warunki materialne w obo
zie w Mariefred, a także dążenie do wypełnienia czasu, skłaniały 

część marynarzy i podoficerów do podejmowania pracy zarobkowej. 
Była to praca fizyczna, wymagająca dobrego zdrowia i kondycji.

W końcowym okresie wojny dotychczasowa solidarność i więź 
łącząca internowanych zaczęła się rozluźniać. Było to spowodowa

ne wzmożoną działalnością propagandową rządu polskiego w Londy
nie i pracowników poselstwa polskiego w Sztokholmie, zmierzającą 

do osłabienia w internowanych pragnienia powrotu do Polski. W wy
niku tej działalności na powrót do kraju zdecydowało się jedynie 
około 30% załóg okrętów (z kadry oficerskiej powrócił tylko kmdr 

ppor. Władysław Salamon) .
Ta część załóg, która w październiku 1945 r. powróciła na swo

ich okrętach do Gdyni, włączyła się aktywnie do pracy nad rozwo

jem ludowej Marynarki Wojennej ; okręty podwodne "Ryś", "Żbik" i 

"Sęp" stały się zalążkiem morskich sił zbrojnych Polski Ludowej, a 
specjaliści okrętowi stworzyli zastęp doświadczonych instruktorów, 

przekazujących swoją wiedzę , umiejętności i doświadczenie młode

mu pokoleniu marynarzy.



KpŁ, mgr Józef KldszkOWski

SZKOŁY I KURSY MARYNARKI WOJENNEJ 
W LATACH 1945- 1949*

1. Kadra Marynarki Wojennej

Po zwycięstwie nad faszyzmem zniszczony kraj nie posiadał do
statecznej ilości środków i zaledwie ich część mógł wydzielić na 

rozbudowę Marynarki Wojennej. Przed Dowództwem Marynarki Wo
jennej stanęło zadanie zorganizowania od podstaw szkolenia unitar
nego 1 specjalistycznego oraz wzmożenia starań o powrót okrętów 
wojennych z zagranicy. .

W związku z tym utworzony 31.08.1945 r. Szkolny Pułk Mary
narki Wojennej nie mógł dłużej prowadzić podstawowego szkolenia 

ogólnowojsk owego poborowych oraz morskiego szkolenia specjalisty

cznego. Ż dniem 31.01.1945 r, został on zreorganizowany i prze
kształcony w Kadrę Marynarki Wojennej i Szkołę Specjalistów Mor
skich, ■

Kadrą Marynarki Wojennej została sformowana z czterech kompa
nii rekruckich Szkolnego Pułku Marynarki Wojennej, kompanii kadro
wo-przejściowej, plutonu administracyjno-gospodarczego i orkiestry. 

Miejscem utworzenia Kadry był Gdańsk - Nowy Port.

Artykuł pomija historię Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. 
Temat ten został opracowany m.In, przez kmdr por. dr Władysława 
Białka w publikacji: Powstanie i działalność Wyższej Szkoły Ma
rynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ("Wojskowy Przegląd 
Historyczny", 1971, nr 3).

ll Sala historii Centrum Szkolenia Specjalistów M.W.
Księga rozkazów personalnych Morskiego. Batalionu Zapasowego 
i Kadry Marynarki Wojennej, 23.08.1945 r. - 21.06.1946 r., sygn.
6, s. 255. Rozkaz personalny nr Iz dnia 31.01.1916 r.
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Pod względem organizacyjnym Kadra Marynarki Wojennej składa

ła się z dowództwa, sekcji ' polityczno-wychowawczej, kwatermistrzo
stwa,'czterech kompanii rekruckich (każda po trzy plutony), plutonu 
administracyjno-gospodarczego, plutonu komendanckiego, orkiestry, 

kancelarii ogólnej oraz kompanii kadrowo-przejściowej, w skład której 
wchodziły trzy plutony. Pierwszy pluton skupiał dowódców i elewów 
szkoły podoficerskiej, pozostałe grupowały podoficerów i marynarzy 
nie objętych funkcjami służbowymi.

Dowódcą Kadry Marynarki Wojennej wyznaczono byłego zastępcę, 
dowódcy placówki polskiej z 1939 r. na Westerplatte kmdr ppor. Fran
ciszka Dąbrowskiego. Zastępcami Dowódcy zostali mianowani j kpt. I 

Czesław Warchocki - do spraw poiityc zno-wychowawczych, kpt. Antoni 

Kpwrygo - do spraw wyszkolenia i kpt. Stanisław Kowalewski - do 
spraw gospodarczych.

Etat Kadry Marynarki Wojennej przewidywał w stanie stałym 45 
oficerów, 12 7 podoficerów, 79 marynarzy i 2ó pracowników cywilnych 

2/ oraz 560 marynarzy stanu zmiennego."' W dniu 2.04.1946 r. z Kadry 
Marynarki Wojennej skierowano do Świnoujścia trzech oficerów, 14 po

doficerów oraz 120 marynarzy, którzy zostali podporządkowani Dowó- 
3/ dcy Zachodniego Obszaru Nadmorskiego. '

17,08.1946 r. Kadrę Marynarki Wojennej uzupełniono trzema kom

paniami dodatkowymi z 57 wojskowymi stanu stałego i 360 marynarza
mi stanu zmiennego. W związku z tymi zmianami etat Kadry Marynarki 
Wojennej na dzień 29.11.1946 r. przewidywał 61 oficerów, 187 podofi

cerów, 1005 marynarzy oraz 26 pracowników cywilnych. Faktycznie 
było 32 oficerów, 128 podoficerów, 807 marynarzy oraz 24 pracowni
ków cywilnych,4'/ Braki stanu etatowego wynikły częściowo wskutek 

demobilizacji 251 osób starszego rocznika. Umożliwiło to usunięcie ele

mentu słabszego, jednocześnie jednak spowodowało brak odpowiedniej 

ilości fachowców.

2/ AMW w Gdyni. Dowództwo Marynarki Wojennej, Oddział Organiza
cyjno-Mobilizacyjny, 1,01.1946 r. - 31.12.1946 r„ sygn, 2, t. 15, 
s. 219, Rozkaz nr 013 z dnia 18.01.1946 r

3/ Tamże. Rozkaz Dowódcy Marynarki Wojennej, sygn. 2, h 43, s. 62. 
Rozkaz nr 028 z dnia 20,08,1946 r.

4/ Tamże, Sprawy Dowódcy Kadry M.W., 1.01.1946 r, - ,31.12.1946 r„ 
sygn. 52, t, 1O, s. 233-234. Pismo ż dnia 6.12.1946 r.
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Pod względem dyscypliny i zaopatrzenia do Kadry Marynarki 
Wojennej z dniem 20,05.1947 r. przydzielono 3 punkty obserwacyjne. 
Ponadto Kadra Marynarki Wojennej prowadziła przeszkolenie unitar
ne kandydatów do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, poboro

wych Szkoły Specjalistów Morskich oraz jednostek łączności i sape- 
, 5/rów, '

Dużym mankamentem w prawidłowym działaniu Kadry Marynarki 
Wojennej był brak dowódców pośrednich szczebli między kompania

mi a Dowódcą Kadry oraz niedostateczny ilościowo aparat kancela
ryjny i kwatermistrzowski, co powodowało trudności w zaopatrzeniu 

i w szybkim obiegu dokumentacji. Wielu ludzi zostało zatrudnionych 
niezgodnie z etatem. W Kadrze, którą do roku 1947 prowadziła pod
stawowe przeszkolenie żołnierzy dla całej Marynarki Wojennej, nie 

przewidziano w etacie stanowisk szefa sztabu, kierownika kancelarii 
ajnej i ogólnej.8/ Niedomagania etatowe powodowały konieczność po

święcenia przez Dowódcę Kadry zbyt dużej ilości czasu na pracę 
ciurową kosztem, bezpośredniego dowodzenia.

Rozwój Marynarki Wojennej i jej wewnętrzna struktura organiza
cyjna w dużej mierze uzależniona była od perspektywicznych planów 
•ozwoju Wojska Polskiego, co z kolei wynikało z ogólnej sytuacji 
niędzynarodowej. Wraź z zaostrzającą się w tym czasie sytuacją mię- 
izynarodową przed Wojskiem Polskim, a w jego składzie Marynarką 
Vojęnną stanęło poważne zadanie umocnienia obronności kraju i za- 
jezpleczenia nienaruszalności granic.

W Marynarce Wojennej duże zmiany nastąpiły w roku 1946, Pole- 

lały one na zorganizowaniu Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego 
wraz -'utworzeniu nowych jednostek Marynarki Wojennej. JeSienią tego 
oku w skład Marynarki Wojennej włączono jednostki : łączności, ar- 

ylerli oraz jednostkę saperów, która zajęła się rózminowywaniem wy- 
7/ ' >rzeża i budową umocnień obronnych,

>/ Tamże, Sprawy polityczno-wychowawcze Kadry Marynarki Wojennej, 
1.01.1947 r, — 31.12.1947 r„ sygn. 53, t. 22, s. 86-94.
Sprawozdania okresowe z-cy d-cy kadry d/s polit.-wych.

7 Tamże. Kadra Mar .Woj. - protokoły lustracyjne, sądy honorowe, 
1.01.1946 r,- 31,12.1946 r„ sygn. 52, t. 19, s. 41. Pismo nr 0396 
z dnia 12.07.1946 r.

7 Tamże, DMW, Oddział Wyszkolenia, 1,01.1946 r. - 31,12.1946 r,, 
sygn. 2, t, 12.. s. 555. Pismo nr 0519 z dnia 21,05.1946 r.
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Wraz z rozwojem Marynarki Wojennej nowo powstałe jednostki 
szkoliły poborowych we własnym zakresie i dla własnych potrzeb. 
Pomimo to Kadra Marynarki Wojennej była nadal centralnym ośrod
kiem szkolenia w Marynarce Wojennej i wcielała 62,52% ogółu pobo
rowych i ochotników. Ponadto opracowywała dokumenty szkolenia 
ogólnowojskowego dla oficerów, podoficerów i marynarzy w zasadzie 

8/ dla całej Marynarki Wojennej. '

Zaciąg poborowych i ochotników do Marynarki Wojennej odbywał 
się dwa razy w roku, to jest wiosną i jesienią. Zadaniem Kadry Ma

rynarki Wojennej było prowadzenie szkolenia ogólnowojskowego po
borowych wcielonych do Marynarki Wojennej z przeznaczeniem dla 
jednostek pływających i kompanii wartowniczych oraz podoficerów 

specjalności "strzelec morski" dla własnych potrzeb i dla kompanii 
wartowniczych.

Celem podstawowego szkolenia wojskowego w Kadrze Marynarki 
Wojennej było wyszkolenie wzorowego j świadomego wykonawcy w 
zakresie podstawowych wiadomości z działań piechoty oraz dokładne 
opanowanie przez poborowych regulaminów i instrukcji w ramach usta

lonego programu.
Duży wpływ na przebieg i efektywność szkolenia wywierał stopień 

przygotowania ogólnego i wojskowego oficerów i podoficerów Kadry.

W dniu 1.10.1947 r. stan faktyczpy poziomu wykształcenia ogólne
go i przygotowania wojskowego 37 oficerów przedstawiał się nastę
pująco: 8 oficerów posiadało wykształcenie z zakresu siedmiu klas 
szkoły podstawowej, 13 ukończyło dwie klasy gimnazjalne, 5 - tzw. 
małą maturę, 9 - dużą maturę oraz 2 miało wykształcenie wyższe. 
Jeżeli chodzi o przygotowanie wojskowe, to wśród kadry oficerskiej 
4 ukończyło szkołę oficerską przed 1939 r>, 8 awansowało z podofi
cerów zawodowych oraz 25 ukończyło szkołę lub kursy oficerskie w 

Wojsku Polskim. • .. .

Wśród 127 podoficerów 14 posiadało wykształcenie z zakresu 
czterech klas szkoły podstawowej, 69 - siedmiu klas szkoły podsta
wowej, 24 ukończyło dwie klasy gimnazjalne, 12 - małą maturę oraz 

8? X GołaczewskT: Kadra Marynarki Wojennej w latach 1946-1949.
s. 45-46 (praca magisterska obroniona w roku 1967 w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Gdańsku).
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8 - dużą maturę. Wszyscy podoficerowie przeszli przeszkolenie w 
szkołach lub na kursach podoficerskich.

Analizując poziom wyszkolenia ogólnego należy stwierdzić, że w 
zasadzie kadra oficerska i podoficerska odpowiadała stawianym wy
mogom, z wyjątkiem tych podoficerów, którzy posiadali cztery klasy 
szkoły podstawowej. .■ y ■ '• y.r... '

Wśród kadry oficerskiej było 35,15% osób pochodzenia chłopskie
go, 29,72% - rzemieślniczego, 21,62% - inteligenckiego, 2,9% - ro
botniczego oraz 10,61% - innych, natomiast wśród podoficerów było 

35,45% osób pochodzenia rzemieślniczego, 23,63% - chłopskiego, 
22,83% - inteligenckiego, 14,17% - robotniczego oraz 2,94% innych."*' 

Z powyższego wynika, że kadra oficerska i podoficerska pocho
dzenia robotniczego stanowiła stosunkowo niski procent, pomimo stwo
rzonych dla nich lepszych warunków naboru do szkół wojskowych.

Na stan ogólny 722 poborowych .254 posiadało wykształcenie do 
4 klas szkoły podstawowej, 338 - siedem klas szkoły podstawowej, 
11O - dwie klasy gimnazjalne, 16 - małą maturę oraz 4 - dużą ma

turę. Żołnierze z wykształceniem do czterech klas szkoły podstawo
wej stanowili 35,18%, co stwarzało powództwu Marynarki Wojennej 

duże trudności w doborze kandydatów do szkół podoficerskich. Do
wództwo. Marynarki Wojennej postanowiło ogłosić ochotniczy zaciąg 
do Marynarki Wojennej, aby przez swych przedstawicieli skierowa
nych do RKU mieć możność bezpośredniej ingerencji w ocenę przy- 

1O/ datności kandydatów.
Przed wcieleniem nowego rocznika organizowano w Kadrze Mary

narki Wojennej kursy instruktorsko-metodyczne dla podoficerów mają
cych wziąć udział w szkoleniu żołnierzy. Celem tych kursów było 

ustalenie jednolitych form i metod szkolenia.
Zakres i metody szkolenia unitarnego każdorazowo określał Do

wódca Kadry Marynarki Wojennej. Program szkolenia układał i opra

cowywał zastępca dowódcy kadry d/s wyszkolenia, który również 
sprawował nadzór nad właściwą jego realizacją. Dowódcy kompanii i 
plutonów odpowiadali za poziom wyszkolenia podległych im żołnierzy 
W~AMW. Sprawy Referatu Personalnego Kadry Marynarki Wojennej, 

1.01.1947 r. - 2.01.1948 r.# sygn. 53, t. 20, s. 9-12, Pismo nrO32 
z dnia 4.01.1947 r.

1O/ Tamże, s. 5, Sprawozdanie za okres kwiecień-sierpień 1947 r. 
z dnia 30.08,1947 r.
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i prowadzili szkolenie w ramach doskonalenia plutonów w kompan’! 

i drużyn w plutonie. Dowódcy drużyn prowadzili szkolenie w zakre- 
Tl/ sie działań pojedynczego Strzelca,

W pierwszych tygodniach szkolenia poborowych w Kadrze Mary
narki Wojennej dużą uwagę zwracano na prawidłową adaptację nowo 
wcielonych, ponieważ od tego w dużej mierze był uzależniony sto
pień przystosowania i dalszego zachowania się żołnierza w wojsku.

Praca z młodymi ludźmi oderwanymi od własnego środowiska wy
magała od dowódców wszystkich szczebli nie tylko wiadomości ogól
nych i zawodowych, ale również dużego taktu i zrozumienia.

W realizacji nakreślonego programu napotykano wiele trudności, 
spowodowanych nie tylko brakiem dostatecznej ilości kadr, ale rów
nież niedostateczną ilością placów ćwiczeń, regulaminów i instrukcji. 
Szkolenie prowadzono według wzorów radzieckich i w oparciu o ra
dzieckie instrukcje i regulaminy oraz własne doświadczenia. Sytuacja 
ta uległa znacznej poprawie po przeniesieniu w roku 1947 Kadry 
Marynarki Wojennej.

W latach 1946-1949 z wyjątkiem roku 1948, w którym realizowano 

Ośmiotygodniowy program szkolenia, w Kadrze obowiązywał szesnasto- 
tygodniowy okres szkolenia poborowych, podzielony na etapy. Pierw
sze siedem tygodni przeznaczono na szkolenie pojedynczego Strzel

ca i szkolenie w zespole. Drugi okres obejmował pięć tygodni i prze
znaczony był na szkolenie drużyny i doskonalenie w ramach plutonu. 
Trzeci okres wykorzystywano na szkolenie plutonów w ramach kom- 

12/ panii i kompanii w ramach batalionu. '
Realizując program szkolenia starano Się przestrzegać zasadę 

stopniowego przechodzenia od elementów najprostszych do bardziej 
złożonych, stosując jednocześnie szeroko metodę praktycznego poka
zu, ■ .

Żołnierz w okresie szkolenia unitarnego mu siał poznać regulaminy, 
instrukcje i sprzęt stanowiący podstawę uzbrojenia piechoty oraz po

siąść umiejętność posługiwania się nim w różnych warunkach i sytu
acjach. Szczególną intensywnością szkolenia unitarnego charakteryzo
wał się rok 1949. W tym czasie w Kadrze Marynarki Wojennej utwo- 
11/ J. Gołaczewski, op. cit., s. 61-62.
12/ AMW. DMW, Oddział Wyszkolenia, sygn. 2, t. 12, s. 6. Pismo 

nr 0519 z dnia' 21.05.1946 r.;Tamże. DMW, sygn. 82, t. 66, roz
kaz nr 081 z dnia 12.10.1948 r.
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rzono ośrodek szkolenia poborowych, w skład którego wchodziło 
pięć batalionów rekruckich,

W końcowym okresie szkolenia poborowych dużą uwagę zwraca
no na zbiorowe doskonalenie wykonywanych czynności, ponieważ by
ło to konieczne dla przygotowania żołnierzy do złożenia uroczystej 
przysięgi wojskowej. Złożenie przysięgi zamykało okres szkolenia 
unitarnego w Kadrze Marynarki Wojennej, a żołnierzy zgodnie z wy
tycznymi Dowództwa Marynarki Wojennej kierowano do poszczegól
nych jednostek.

Kadra Marynarki Wojennej oprócz tego, że prowadziła szkolenie 
unitarne organizowała również kursy podoficerskie dla własnych po
trzeb i dla kompanii wartowniczych.

Kandydaci na kursy podoficerskie specjalności "strzelec morski" 
rekrutowali się spośród żołnierzy, którzy przeszli przeszkolenie uni
tarne, a nie zostali zakwalifik owani do Szkoły Specjalistów Morskich, 
Od kandydatów na kurs podoficerski wymagano ukończenia minimum 
czterech klas szkoły podstawowej, dobrej sprawności psycho-fizycz- 

13/ nej oraz pewnych cech dowódczych.
Program szkolenia obejmował oprócz zagadnień woj sitowych, przed

mioty ogólnokształcące z uwzględnieniem języka polskiego, matematy
ki i geografii wybrzeża. Wprowadzenie do programu nauczania przed

miotów ogólnokształcących wynikało z konieczności podniesienia po
ziomu wiedzy ogólnej, szczególnie u tych elewów, którzy posiadali 
wykształcenie niepełne podstawowe.

Sześciomiesięczny program szkolenia elewów dzielił się na trzy 
zasadnicze okresy. Pierwszy okres przeznaczony był na uzupełnie

nie i pogłębienie wiadomości zdobytych w czasie szkolenia unitarne
go. Drugi okres miał na celu rozszerzenie wiadomości ogólnowojsko- 
wych i politycznych oraz przygotowanie dowódców drużyn. W trzecim 
okresie zwrócono szczególną uwagę na Zasady instruowania i sposób 

przekazywania wiadomości żołnierzom.
W czasie realizacji programu okresy te ściśle się ze sobą wiąza

ły. W praktyce już po 2 - 3 tygodniach instruktor czy dowódca pluto
nu powierzał prowadzenie zajęć najlepszym elewom. Miało to na celu 

13/ AMW? Sprawy Dowódcy Kadry Mar.Woj., l.O1.1946r. - 31.12.1946r.
sygn. 52, t.lO, s.14, Wytyczne dla Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 

■ 13,01.1946 r.
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r.-topniowe przygotowanie elewów do roli przyszłych dowódców dru

żyn.
.Realizując program naliczaniu, dążono do ugrutritow-ania wśród 

elewów pewności występowania przed pododdziałem, wydawania ko
mend, opanowania zasad organizacji zajęć oraz umiejętności wykry
wania i usuwahia błędów popełnionych przez żołnierzy. Na'zajęciach- 
melodycznych starano się stworzyć wśród elewów koleżeńską atmos-. 

ferę, by występujący przed pododdziałem na skutek popełnienia błę
du, nie stanowił przedmiotu drwin ze strony kolegów, co mogłoby 
.stworzyć w psychice jego obawę przed występowaniem w roli instruk
tora, Zwracano baczną uwagę, by elew spełniający funkcje dowódcze, 
wymagał od podległych mu żołnierzy dokładnego wykonywania czyn
ności.

Elew wyznaczony do prowadzenia zajęć otrzymywał od dowódcy 
plutonu lub instruktora szczegółowy Instruktaż dotyczący celu, miej- 
»ca,eżami oraz zasad i metody prowadzenia ćwiczenia. W okresie 
«. kolenia, chcąc bardziej wszechstronni® przygotować elewów do sa
modzielnego prowadzenia zajęć, organizowano ćwiczenia instruktorssko- 

metodyczne, W rezultacie tego elewi kończąc szkołę podoficerską w 
Kadrze Marynarki Wojennej posiadali odpowiedni zasób wiedzy teoro 
tyczno-praktycznej, koniecznej w pracy z żołnierzami.

Końcowym etapem, a zarazem sprawdzianem, w jakim stopniu ele
wa są przygotowani do samodzielnej pracy był egzamin z przedmio
tów ogólnowoj»kowych, ogólnokształcących, regulaminów, instrukcji 
oraz z zagadnień politycznych, złożony przed komisją powołana roz
kazem Dowódcy Kadry Marynarki Wojennej.

Po zdaniu egzaminów z wynikiem pomyślnym elewom nadawano 
słupnio wojskowe i kierowano do poszczególnych pododdziałów. CM 

chwili powstania Kadry Marynarki Wojennej do końca 1949 r, na pię- 
14/ cłu kursach podoficerskich przeszkolono 418 osób.

W Kadrze Marynarki Wojennej stanowiącej poważny ośrodek kur
sów podoficerskich i szkolenia unitarnego poborowych, duże znacze
nie miała praca poiityczno-wychowawcza z młodzieżą wcieloną do

14/ Tamże. Sprawy Dowódcy Kadry MW, sygn, 52, t, 10, s. 244;
Protokoły egzaminacyjne, sygn, 848, t, 216, s, 166-189,
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Marynarki Wojennej, a pochodzącą z różnych stron i środowisk. 
Młodzież ta reprezentowała różne poglądy na przemiany zachodzące 
w naszym kraju, czy też na politykę zagraniczną Polski. Wymagało 
to nieustannej pracy polityczno-wychowawczej wśród żołnierzy oraz 
kadry oficerskiej i podoficerskiej, od której w dużej mierze zależała 
postawa żołnierza.

W początkowym okresie swojej pracy oficerowie polityczni natra
fiali na wiele trudności, spowodowanych niekiedy niedostatecznym 
przygotowaniem oraz nieznajomością zagadnień morskich, jak również 

15/ skąpym materiałem propagandowym. '

Mimo tych trudności główny wysiłek w pracy propagandowo-poli- 
tycznej skoncentrowano na ukształtowanie przychylnego stosunku do 
władzy ludowej, krajów zaprzyjaź nionych przez systematyczne zapoz
nawanie całego składu osobowego z sytuacją międzynarodową i wew

nętrzną kraju. W procesie szkolenia politycznego zwracano uwagę 
na zaszczepienie w świadomości żołnierza i podoficera patriotyzmu, 
internacjonalizmu, honoru żołnierskiego, męstwa, uczciwości i praco
witości. Żołnierz musiał czuć się pełnoprawnym obywatelem. Nie 

wolno było poniżać jego godności osobistej.
Zasadniczym sprawdzianeni skuteczności pracy propagandowo- po

litycznej były dwie ważne akcje polityczne w kraju: referendum i wy
bory do Sejmu Ustawodawczego. W akcję wyborczą zaangażowano 
15 oficerów i 436 podoficerów i marynarzy z Kadry Marynarki Wo
jennej?^

Po zakończeniu wyborów do Sejmu w dalszym ciągu zwracano 
uwagę na utrzymanie aktywności politycznej wśród składu osobowego 
Kadry, Konieczność taką dyktowała zaostrzająca się sytuacja mię
dzynarodowa oraz wzrost aktywności reakcyjnego podziemia w kraju.

2. Szkoła Specjalistów Morskich '

Rozwój Marynark i Wojennej 1 starania o powrót okrętów wojennych 
ze Szwecji i Anglii oraz zgoda Związku Radzieckiego na przysple-

.15/ Tamże. Kadra MW. Sprawozdanie ż pracy połityczno-wychowaw- 
czej, 1.01.1946 r, - 31.12.1946 r„ sygn. 52, t. 26, s.94-125, 
s. 284-290.

16/ Sala historii Centrum Szkolenia Specjalistów Morskich. Sprawoz
danie z akcji wyborczej z dnia 29.01.1947 r.
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śzenie przydziału jednostek wojennych w ramach reparacji wojen
nych, stanowiły dla Dowództwa Marynarki Wojennej podstawę do wy
dania poleceń w sprawie zorganizowania Szkoły Specjalistów Mor
skich.

W oparciu o polecenia Dowództwa Marynarki Wojennej, dowódca 
Szkolnego Pułku Marynarki Wojennej w dniu 20.09.1945 r. wydał 
rozkaz nr 02284, na mocy którego na bazie kompanii technicznej 
1 Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego, w ramach pułku, 
powołano Szkołę Specjalistów Morskich. Do nowo powstałej jednost

ki włączono skład osobowy kompanii technicznej, stacjonującej w 
Gdyni oraz wydzielonych żołnierzy z pierwszego i drugiego batalio- 

17/ nu rekruckiego. '

SSM została zlokalizowana na Oksywiu w koszarach, które do 
roku 1939 zajmowała Kadra Marynarki Wojennej. Przydzielone bu
dynki w wyniku działań wojennych częściowo uległy dewastacji, a 
centralne ogrzewanie zostało uszkodzone.

SSM składała się z komendy Szkoły, sekcji polityczno-wychowaw- 
czej, kancelarii ogólnej, kwatermistrzostwa, plutonu administracyjno- 
gospodarczego, orkiestry, czterech kompanii szkolnych 1 kompanii 
wartowniczej przeznaczonej do ochrony obiektów wojskowych usytu

owanych na Oksywiu.
Każda z kompanii szkolnych składała się z trzech plutonów.

W obsadzie etatowej kompanii przewidziano pięciu oficerów i 12 pod
oficerów zawodowych lub nadterminowych korpusu morskiego, z wy
jątkiem oficerów polityczno-wychowawczych.

W skład osobowy szkoły ustalony etatem wchodziło 169 wojsko
wych, 22 pracowników cywilnych oraz 520 kursantów, podczas gdy 
stan faktyczny na dzień 15.11.1945 r, przedstawiał się następująco: 
31 oficerów, 53 podoficerów (w tym czterech marynarzy na etatach 
podoficerskich) oraz 515 kursantów.

Na stanowisko komendanta szkoły wyznaczono byłego dowódcę 
oddziału detaszowanego kmdr por. Ż. Bączkowskiego. Zastępcą 

komendanta do spraw polityczno-wychowawczych został por.M.Ttzó- 
ciński. Obowiązki zastępcy komendanta d/s liniowych objął kpt. 

"TtJ W. Radziszewski: Powstanie i rozwój Marynarki Wojennej PRL, 
Z dziejów oręża polskiego na morzu, Gdynia 1968, s. 206.
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I . 18/
mar, R. Kasperski. .' 

Stanowiska oficerskie i podoficerskie, z wyjątkiem stanowisk ofi
cerów polityczno-wychowawczych, obsadzono specjalistami morskimi, 

którzy do roku 1939 służyli w Marynarce Wojennej, a w latach 1944 
i 1945 powołani zostali do służby czynnej.

Zgodnie z. wytycznymi Dowódcy Marynarki Wojennej, Szkoła Spe
cjalistów Morskich miała szkolić marynarzy, którzy przeszli podstawo
we przeszkolenie ogólnowojskowe w Kadrze Marynarki Wojennej. 
Szkolenie miało odbywać się w zakresie poszczególnych specjalnoś
ci morskich na kursach młodszych specjalistów morskich oraz star
szych marynarzy na kursach starszych specjalistów według rozsze
rzonego programu, przystosowanego do zajęcia przez absolwentów 

wyższych stanowisk podoficerskich,
W czasie Szkolenia marynarze mieli poznać przepisy zawarte w 

instrukcjach i regulaminach oraz należycie opanować swoją specjal
ność, z przystosowaniem do trudnych warunków morskich. Ponadto 
szkoła miała za zadanie przeszkolić podoficerów, mających już spe
cjalność morską z uwzględnieniem postępu i zdobyczy w tych spe
cjalnościach z czasów ostatniej wojny.

Naboru kandydatów na młodszy kurs specjalistów morskich doko

nywała spośród najlepszych żołnierzy komisja kwalifikacyjna, wyzna

czona rozkazem Komendanta SSM. Naboru na starsze kursy spe
cjalistów morskich dokonywała komisja wyłoniona spośród marynarzy, 

którzy ukończyli jeden z młodszych kursów specjalności morskiej i 
odbyli co najmniej rok służby czynnej. Kandydaci, którzy mieli za so

bą mniej niż rok służby czynnej, a pragnęli ukończyć starszy kurs 

marynarski, zobowiązani byli do złożenia deklaracji o pozostaniu w 
służbie nadterminowej lub zawodowej. Ilość kandydatów starszego 

rocznika nie mogła przekraczać 1O% stanu ogólnego kandydatów za- 
19/ kwalifikowanych na kurs specjalistyczny. '

18/ Sala historii Centrum Szkolenia Specjalistów MW. Księga rozka
zów personalnych, 23.08.1945 r. - 21.06.1946 r., sygn. 6, s.97- 
1OO. Rozkaz nr 4 z dnia 20.09.1945 r.

19/ AMW. DMW, Oddział Wyszkolenia, sygn. 2, t. 12, s. 5. Wytyczne 
szkolenia, na 1946 r, z dnia 4.01.1946 r.



Po utworzeniu dowództwa szkoły i obsadzeniu stenowisk ptiaer- 
skicii i podoficerskich oraz zakwalifikowaniu kursantów, najpilniejszą 
Sprawą było doprowadzenie budynków koszarowych do sianu używal
ności. Odczuwano także poważne niedomagania w zaopatrzeniu żyw
nościowym, mundurowym oraz w wyposażeniu sal żołnierskich i wyk
ładowych.

Powrót polskich okrętów wojennych ze Szwecji i brytyjskiej stre
fy okupacyjnej Niemiec oraz zbliżający się termin przekazania przez 
Związek Radziecki jednostek wojennych spowodował duże zapotrze
bowanie na specjalistów morskich. W związku z tym Naczelny Dowód
ca Wojska Polskiego wydał rozkaz nr 013, w którym polecił przefor- 
mowanie Szkolnego Pułku Marynarki Wojennej w Kadrę Marynarki 
Wojennej. Szkoła Specjalistów Morskich stała się jednostką samodziel 
ną pod każdym względem. '

Przed rozpoczęciem normalnego toku szkolenia oraz w czasie je
go trwania oficerowie i podoficerowie SSM z wielkim zapałem przy

stąpili do tworzenia od podstaw bazy naukowej, przez zebranie in
strukcji i podręczników specjalistycznych, pochodzących z instytucji 
państwowych i od osób prywatnych. Ponadto kadra oficerska i podo
ficerska zaczęła własnymi środkami przygotowywać wykresy oraz 
opracowywać instrukcje i konspekty, odtwarzając je z pamięci, 

Sytuacja lokalowa uległa znacznej poprawie z chwilą przeniesie

nia SSM w Ilpcu 1947 r. do innych pomieszczeń. Przygotowano w 
nich sale wykładowe oraz gabinety sygnalistów, artylerii, gabinet elek
tryczny, mechaniczny, torpedowy i radiotechniczny. Stopniowo gabine
ty wyposażano w urządzenia służące do praktycznego szkolenia kur
santów, Zv1ększono również ilość podręczników specjalistycznych, 
literatury fachowej, instrukcji, plansz i wykresów. Szkoła otrzymała 
trzy jednostki pływające, to jest kuter motorowy, kuter 16-wioałowy 1 

21/ łódź 6-wiosłową dla zaprawy morskiej. '

20/ AMW. DMW, Oddział Organizacyjno-Mobilizacyjny, sygn. 2, t. 15, 
s. 123. Rozkaz nr 013 z dnia 18,01,1946 r,

21/ Tamże. Dokumenty wychodzące SSM, 1.Ol,1947r.- 31,12. 1947 r,f 
sygn. 30, t. 9, s-119. Pismo nr 01314 z dnia 9.07.1947 r.l 
Tamże, sygn. 30, t, 1O, s. 182. Pismo nr 0244 z dnia 13.12.47r.
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Po włączeniu kursantów do składu osobowego szkoły, uporząd

kowaniu rejonu zakwaterowania i przygotowaniu bazy szkoleniowej, 
rozpoczęto szkolenie w dwóch działach: pokładowym i technicznym. 

W skład działu pokładowego włączono pierwszą i drugą kompanię, 
które prowadziły szkolenie w Specjalnościach sterników, radiotelegra
fistów, artylerii okrętowej, torpedystów i minerów. Dział techniczny 

składał się z kompanii trzeciej i czwartej; szkolono w nim motorzy
stów tłokowych i turbinowych, palaczy okrętowych, motorzystów, elek

tryków okrętowych, nurków i dodatkowo sanitariuszy.
Kierownicy działów podlegali bezpośrednio zastępcy komendanta 

d/a liniowych. Każdy z dowódców kompanii był jednocześnie star

szym wykładowcą i odpowiadał za organizację i poziom wyszkolenia 
kursantów. Dowódcy plutonów byli zarazem wykładowcami w poszcze- 

22/ gółnych specjalnościach i kierowali pracą instruktorów. '

Wraz z usamodzielnieniem się szkoły wprowadzono poprawkę do 
etatu, na mocy której zniesiono stanowisko zastępcy komendanta do 
spraw liniowych i utworzono wydział naukowy, z zastępcą komendan
ta do spraw naukowych jako dyrektorem nauk. Podlegali mu kierow
nicy działu pokładowego i technicznego, a im z kolei dowódcy kom
panii i wykładowcy poszczególnych specjalności. Chcąc usprawnić 
proces nauczania, a zarazem odciążyć specjalistów morskich od 
szkolenia ogólnowojskowego, wyznaczono kierowników szkolenia w 
poszczególnych specjalnościach, W następstwie tego wykładowcy 
specjaliści morscy przestali zajmować się szkoleniem ogól nawój sko- 
wym, ponieważ należało to do oficerów piechoty, skierowanych do 
SSM przez Dowódcę Marynarki Wojennej na stanowiska dowódców 

kompanii.
Dużą rolę w procesie szkolenia specjalistów morskich odgrywał 

nie tylko stan ilościowy kadry, ale również jej poziom wykształcenia 
ogólnego 1 przygotowania specjalistycznego. Od poziomu przygotowa

nia kadry w dużej mierze zależało, w jakim stopniu kursanci będą 
przygotowani do trudnych warunków pracy na jednostkach pływają

cych.

22/ Tamże, Dokumenty wychodzące SSM, 1.O1.194Ó r, - 31.12.1946r,, 
sygn. 29, t. 4, s, 135, Pismo 0156 z dnia 8,07.1946 r.
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Dla poziomu wykształcenia ogólnego kadry SSM charakterystycz
ne są dane liczbowe z roku 1946. Na 31 oficerów jedón miał ukoń
czone siedem klas szkoły podstawowej, 3 - dwie klasy gimnazjalne, 
13 - małą maturę, 13 - dużą maturę oraz jeden wykształcenie wyż
sze niepełne. Wśród kadry podoficerskiej na 61 podoficerów jeden 
miał cztery klasy szkoły podstawowej, 28 - siedem klas szkoły pod
stawowej, 16 - dwie klasy gimnazjalne oraz 16 - małą maturę.

Jak z powyższego wyraka, SSM dysponowała przygotowaną pod 
względem wykształcenia ogólnego kadrą oficerską. Również podofice
rowie mieli wykształcenie zgodne z ówczesnymi wymogami.

Pod względem przygotowania zawodowego kadry oficerskiej sytu
acja przedstawiała się następująco: 12 oficerów ukończyło Oficerską 
Szkołę Marynarki Wojennej przed 1939 r«f dwóch - szkołę podcho
rążych, jeden - Oficerską Szkołę Łącznością ośmiu - Oficerską Szko
łę Polityczną, a pozostali oficerowie awansowali z podoficerów zawo
dowych.

Analizując powyższe dane trzeba stwierdzić, że kadra oficerska 

i podoficerska SSM była na ogół wystarczająco przygotowana pod 
względem zawodowym jak i pod względem wykształcenia ogólnego.

Spośród 410 marynarzy, 9 ukończyło cztery klasy szkoły podsta
wowej, 288 - siedem klas szkoły podstawowej, 76 - dwie klasy gim
nazjalne, 32 ~ małą maturę oraz 5 dużą maturę.

Pod względem pochodzenia społecznego, skład osobowy Szkoły 
Specjalistów Morskich na dzień 10.10.1946 r. przedstawiał się na
stępująco : oficerowie pochodzenia inteligenckiego stanowili 32,25 % 
stanu ogólnego; w większości byli to oficerowie Marynarki Wojennej 
sprzed 1939 r. Oficerowie pochodzenia rzemieślniczego i chłopskie
go stanowili po 22,6%, natomiast pochodzenia robotniczego -9,67 %. 
Pozostali oficerowie pochodzili z innych grup społecznych, a oficer

ską szkołę ukończyli przed 1939 r.
Podoficerów pochodzenia rzemieślniczego i inteligenckiego było 

po 31,2%, a robotniczego i chłopskiego po 14,9%. Spośród podofi
cerów - specjalistów morskich sprzed 1939 r,, około 50% pracowało 

23/ na stanowiskach oficerskich, '

23/ Tamże, s^ 204-205. Zestawienie statystyczne składu osobowego 
z dnia 30.10.1946 r.
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Mimo nielicznej kadry oficerskiej i podoficerskiej bezpośrednio 
zaangażowanej w szkolenie kursantów oraz skromnej bazy naukowej, 

w dniu 15.11.1945 r. rozpoczęto szkolenie pierwszego turnusu mary

narskiego, Program szkolenia przewidywał po 600 godzin lekcyjnych 
w każdej specjalności, z wyjątkiem kursu sanitarnego, na który prze
widziano 446 godzin.

Szkolenie pierwszego turnusu marynarskiego młodszych specjali
stów morskich przeprowadzono w następujących specjalnościach : 
minerów, elektryków okrętowych, artylerzystów okrętowych, sanitariu
szy, motorzystów, sygnalistów, maszynistów’ tłokowych i turbinowych, 

I 24/
sterników, torpedystów, nurków oraz radiotelegrafistów. '

! Program szkolenia pierwszego turnusu marynarskiego przewidy
wał oprócz przedmiotów specjalistycznych zagadnienia ogólnowojsko- ■ / 
we j polityczne, ■ / • -

[ W toku realizacji programu nauczania natrafiono na wiele trudnoś
ci spowodowanych nie tylko skromną bazą naukową, ale przede 
wszystkim obciążeniem kursantów służbą wartowniczą, pracami gospo
darczymi i porządkowymi, wykonywanymi na terenie szkoły oraz w 
porcie Marynarki Wojennej. Stanowiło to zasadniczą przyczynę prze
dłużenia okresu szkolenia z 3,5 miesiąca do przeszło 4 miesięcy.

Mimo wspomnianych trudności w dniu 5,04.1946 r. zakończono 
okres szkolenia teoretycznego, po którym kadra wraz z kursantami 

została skierowana na okręty w celu odbycia praktyki.
Po zakończeniu szkolenia spośród 515 kursantów rozpoczynają

cych kurs do egzaminów przystąpiło 386 osób, z tego 375 otrzyma
ło ocenę pozytywną, a 11 niedostateczną. 12 osób nie przystąpiło 
do egzaminów z różnych przyczyn. Pozostali kursanci zostaii skreś

leni z powodu braku postępu w nauce.
przebieg szkolenia pierwszego turnusu marynarskiego miał duże 

znaczenie dla dalszego prawidłowego funkcjonowania szkoły, ponie
waż w okresie tym stworzono zalążki bazy naukowej, a sam prze
bieg procesu nauczania przyczynił się do wypracowania właściwych 
zasad doboru kandydatów oraz metod teoretycznego i praktycznego 
szkolenia. Równocześnie z trwającym szkoleniem pierwszego turnusu

24/ Tamże, s. 243. Pismo nr 0320 z dnia 20.12.1946 r.
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marynarskiego zorganizowano dodatkowy kurs kucharzy w okresie 
21.01. - 10.02.1946 r. Udział w kursie wzięło 21 osób, z tego 
egzamin końcowy zdało 17 osób, i . *• ' JB

W okresie od 27.05. do 21.09.1946 r. w Szkole Specjalistów 

Morskich przeszkolono dodatkowo 30 osób na kursie radiotelegra- 
, 25/fistow. '

Po zakończeniu szkolenia pierwszego turnusu marynarskiego, 
w SSM nastąpiły poważne zmiany personalne. Komendantem szkoły 
został mianowany kmdr ppor, R. Kasperski, zastępcą komendanta 
d/s polityczno-wychowawczych kpt. M, Orsza, a od sierpnia 1946 r. 
- kpt. M. Łańino. Obowiązki dyrektora nauk objął kpt. mar. E.Pappel- 
baum, a w sierpniu 1946 r. - kpt. K. Szczęsny.

(W okresie od kwietnia do sierpnia 1946 r. szczególną uwagę 

zwrócono na przygotowanie bazy naukowej oraz na właściwe oprą- I 

cowanie programu nauczania. Szkolenie drugiego turnusu marynar
skiego z 570 kandydatami, zakwalifik owanymi spośród najlepszych 
żołnierzy Kadry Marynarki Wojennej, rozpoczęto w następujących 
specjalnościach: minerów, elektryków okrętowych, sanitariuszy, moto
rzystów, radiotelegrafistów, sygnalistów oraz mierników., 

Program szkolenia drugiego turnusu marynarskiego przewidywał 
po 535 godzin dla każdej specjalności, z wyjątkiem sygnalistów, dla 
których zaplanowano 343 godziny (mieli oni objąć punkty obserwa
cyjne przekazane przez Związek Radziecki).

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów do Sejmu Usta
wodawczego, Dowódca Marynarki Wojennej polecił skrócenie okresu 
szkolenia w poszczególnych specjalnościach. Zgodnie z poleceniem .1 

w grudniu 1946 r. i styczniu 1947 r. przeprowadzono egzaminy koń
cowe. Spośród 570 kursantów zakwalifikowanych na drugi turnus, 
egzaminy z wynikiem pomyślnym złożyło 409 osób. Stanowiło to 71,79| ; 

- 26/ogolnej liczby kursantów.
W krótkim czasie po zakończonej akcji wyborczej, w której aktyw

ny udział wzięli oficerowie, podoficerowie i marynarze SSM, w dniu

25/ Tamże. Dokumenty wychodzące SSM, sygn. 29, t, 4, pismo nr 
0160 z dnia 10.07.1946 r.; Tamże. Dokumenty, protokoły egza
minacyjne, sygn, 228, t. 48, s. 1-17,

26/ Tamże. Dokumenty wychodzące SSM, sygn. 30, t. 1O, s, 28. 
Pismo z dnia 27.01.1947 r.
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(10.02.1947 r. rozpoczęto szkolenie trzeciego turnusu marynarskie
go. Na kurs zakwalifikowano 374 marynarzy. Szkolenie przeprowa
dzono w następujących specjalnościach : minerów, elektryków okrę
towych, kucharzy, specjalistów administracji, artylerzystów okręto
wych, sanitariuszy, motorzystów, sygnalistów, torpedo-minerów i ra

diotelegrafistów. .1 • .
W czasie trwania kursu w końcu marca 1947 r. SSM przeniesio

no do Nowego Portu w Gdańsku, gdzie zajęła budynki po 
Kadrze Marynarki Wojennej. Na nowym miejscu zakwaterowania wa

runki szkolenia uległy pogorszeniu z powodu niewystarczającej iloś
ci pomieszczeń. Powstały też trudności z dojazdem do pracy kadry 
dowódczej i wykładowców,

W związku z mającą nastąpić ponownie zmianą miejsca zakwate

rowania, ograniczono do minimum okres praktyki, jaką kursanci prze
chodzili na okrętach Marynarki Wojennej. Po zakończonej praktyce, 
w dniach 12 - 19.06.1947 r. oraz 28.11.1947 r. przeprowadzono eg
zaminy końcowe we wszystkich specjalnościach. Na 374 kursantów, 

zakwalifikowanych na trzeci turnus marynarski, do egzaminów przy

stąpiło 302, z tego 294 osoby otrzymały ocenę pozytywną, co sta
nowiło 78,6% ogólnej liczby przyjętych.^/

W czasie trwania turnusu w Szkole Specjalistów Morskich nastą
piły zmiany personalne składu osobowego dowództwa. Komendantem 
szkoły został kmdr ppor. W. Wronka, a zastępcą komendanta d/s na
ukowych kpt. mar. R. Szydłowski.

Zgodnie z rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej, w lipcu 1947r. 
nastąpiła ponowna dyslokacja SSM. Znacznej poprawie uległy warun
ki zakwaterowania i szkolenia kursantów.

Krótki okres czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia szkolenia 
czwartego turnusu marynarskiego, przeznaczono na uporządkowanie 
rejonu zakwaterowania oraz przygotowanie sal i gabinetów nauko
wych. Po zakończeniu prać porządkowych i zakwalifikowaniu 385 

słuchaczy, w dniu 1.09.1947 r. rozpoczęto normalne szkolenie.
'Na czwartym turnusie szkolono marynarzy w następujących spe

cjalnościach: minerów, artylerzystów okrętowych, specjalistów admini- 

27/ Tamże. Dokumenty wchodzące SSM, sygn. 30, t. 9. Pismo nr
0223 z dnia 13,12.194? r. Tamże. Dokumenty wychodzące, sygn. 
30, t. 1O, s. 75.
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stracji, sanitariuszy, motorzystów, sygnalistów, maszynistów, sterni
ków i radiotelegrafistów.'

Program szkolenia przewidywał po 535 godzin lekcyjnych dla 
każdej specjalności, z wyjątkiem specjalności radiotelegrafistów, dla 
których program szkolenia przeznaczał 1300 godzin zajęć. W okre
sie tym znacznie poprawiło się zaopatrzenie w literaturę fachową, 
regulaminy i instrukcje. Ponadto sale i gabinety zostały wyposażone 
w urządzenia konieczne do praktycznego szkolenia kursantów. 
W związku z tym nastąpił wzrost poziomu nauczania. Świadczyły o 
tym wyniki kursantów specjalności administracyjnej uzyskane na e- 
gzaminach przeprowadzonych w dniu 9.12,1947 r. oraz wyniki słu
chaczy pozostałych specjalności w czasie egzaminów przeprowadzo
nych w pierwszej dekadzie stycznia 1948 r. ą radiotelegrafiści zda
wali egzamin w dniu 19,06.1948 r.) . Na 363 kursantów, którzy przy
stąpili do egzaminów, ocenę pozytywną otrzymało 352, co stanowiło 
74,77% ogólnej ilości marynarzy zakwalifikowanych. Pozostali kursan
ci egzaminu nie zdali, bądź też zostali skreśleni z listy słuchaczy 
w czasie trwania kursu z powodu niezadowalających wyników w na- 

28/ uce. '
Po zakończeniu szkolenia czwartego turnusu marynarskiego, W 

dniu 3.02.1948 r. rozpoczęto szkolenie z 471 marynarzami piątego 
turnusu w następujących specjalnościach: minerów, elektryków okrę
towych, specjalistów administracji, artyierzystów okrętowych, sanita
riuszy, motorzystów, sygnalistów, torpedo-minerów, maszynistów i ra
diotelegrafistów. Program szkolenia przewidywał po 950 godzin lek
cyjnych w każdej specjalności, z wyjątkiem specjalności radiotele
grafistów, dla których program opracowano na 1200 godzin, ) 1

Szkolenie kursantów piątego turnusu przebiegało zgodnie z usta
lonym programem i zostało zakończone w dniach od 12 do 20.08. 
1948 r. W plutonach radiotelegrafistów szkolenie zakończono W dniu 
21.09.1948 r. Na 471 marynarzy zakwalifikowanych do egzaminów 
końcowych przystąpiło 438, z tej liczby 423 otrzymało ocenę pozy- 

29/ ' tywną. Stanowiło to 89,81% ogólnego stanu zakwalifikowanych.

28/ Tamże. Dokumenty i protokoły egzaminacyjne, sygn. 228, t. 48, 
s. 69-79.

29/ Tamże, e. 82-92.
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W wyniku zaostrzenia sytuacji międzynarodowej w roku 1949 
przed kadrą Szkoły Specjalistów Morskich stanęło poważne zadanie 
Intensyfikacji procesu szkolenia nowych kadr. Już 3.01.1949 r. roz

poczęto szkolenie 509 kursantów w' następujących specjalnościach: 
administracji, kucharzy, radiotelegrafistów oraz hydroakustyków.
W programie szkolenia przewidziano po 420 godzin lekcyjnych dla 
specjalności kucharzy i administracji oraz po 1400 godzin dla spe
cjalności radiotelegrafistów i hydroakustyków. /

Szkolenie kursantów przebiegało zgodnie ż programem i zostało 
zakończone dla specjalności administracyjnej i kucharzy w dniach 
,26-28.03.194 9 r. oraz w specjalnościach radiotelegrafistów i hydro
akustyków w dniu 9.09.1949 r. Na 509 marynarzy zakwalifikowanych, 
do egzaminów przystąpiło 474, z tego 449 otrzymało oceny pozytyw
ne. Stanowiło to 88,42% ogólnej ilości zakwalifikowanych kursantów.

Równocześnie ż trwającym kursem specjalistów administracji i ku
charzy, przy SSM zorganizowano dodatkowy 252—godzinny kurs star

szych kucharzy, na który skierowano 13 marynarzy. Kurs ukończy- 
L • ■ 30/
li wszyscy słuchacze w dniu 21.02.1949 r. '

^Bezpośrednio po zakończonym szkoleniu specjalistów administra

cji i kucharzy w dniu 1O i 11.04.1949 r. został zorganizowany szós
ty turnus dla marynarzy w następujących specjalnościach: torpedo- 
minerów, minerów, mierników, artylerzystów okrętowych, sterników, 

elektryków okrętowych, sygnalistów, motorzystów, sanitariuszy, ma
szynistów i nurków. Na turnus zakwalifikowano 756 marynarzy. /

Program szkolenia dla wspomnianych specjalności przewidywał 
po 800 godzin lekcyjnych i został zrealizowany z nieznacznym । od
chyleniem. Do egzaminów końcowych, przeprowadzonych w dniach 
8-13,09.1949 r. przystąpiło 682 słuchaczy, z tego 654 otrzymało oce- 
Ty pozytywne. Stanowiło to 8'5,5% Ogólnej ilości zakwalifikowanych 

u 31/ jursantów. '

10/ Tamże, DMW, rozkazy dzienne komendanta SSM, 1.01.1949 r,~ 
31.12.1949 r,, sygn. 125, t. 21, s. 1. Rozkaz nr 1 z dnia 2.01. 
1949 r.; rozkaz nr 24 z dnia 28.03,1949 r.

11/ Tamże, DMW, rozkazy komendanta SSM, 1.01.1949 r.-31.10. 1949r. 
sygn. 25, t. 21. Rozkaz nr 28 z dnia 15.04.1949 r. Rozkaz nr 
60 z dnia 15.09.1949 r.
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W czasie trwania szóstego turnusu marynarskiego, rozkazem Do
wódcy Marynarki Wojennej przeproś adzono na jednostkach pływają

cych Marynarki Wojennej kurs dodatkowy klas "B" i "C" w nastę
pujących specjalnościach: maszynistów,, motorzystów, artylerzystów 

okrętowych i elektryków okrętowych. Na kurs ten zakwalifikowano 
226 marynarzy. W skróconym programie szkolenia 
550 godzin dla każdej specjalności.

Po zrealizowaniu programu szkolenia w dniach 
przeprowadzono egzaminy końcowe. Przystąpiło do 

przeznaczono po

10.06- 11.06.1949:

nich 200 kursai>

. tów. Z liczby tej 196 osób otrzymało oceny pozytywne, co stanowj- 
32/ ło 86,6% ogólnej ilości zakwalifikowanych kursantów.

Oprócz szkolenia marynarzy na kursach młodszych specjalistów 
morskich, SSM prowadziła szkolenie podoficerów na starszych kur
sach podoficerskich.

Zgodnie z wytycznymi Dowództwa Marynarki Wojennej, zawartymi 
w programie szkolenia na rok 1946, SSM oprócz szkolenia maryna
rzy na młodszych i starszych kursach marynarskich specjalistów mor 
skich miała również szkolić kadrę podoficerską. Podstawę do rozpo
częcia szkolenia na starszych kursach podoficerskich specjalistów 
morskich stanowił rozkaz Dowódcy Marynarki Wojennej nr 50 z dnia 
29.11.1946 r. 33/

W związku z tym przed dowództwem Szkoły Specjalistów Morskich 
stanęło zadanie przeszkolenia podoficerów w zakresie pogłębienia 
ich wiadomości z posiadanej już specjalności morskiej, z uwzględnie
niem postępu 1 zdobyczy w tych specjalnościach. Celem szkolenia 
było zapewnienie flocie pełnowartościowych specjalistów morskich.

Kandydatów na starsze kursy podoficerskie specjalności morskiej 
typowali dowódcy jednostek przy współpracy oficer ów aparatu poli- 
tyczno-wychowawczego, Kandydat, musiał mieć zadowalającą opinię 
służbową, rokować nadzieję, że będzie dobrym podoficerem, mieć u- 
kończony jeden z kursów młodszych specjalistów morskich, być spraw 

ny fizycznie oraz złożyć deklarację, że po ukończeniu kursu i za
kończonej służbie czynnej pozostanie w Marynarce Wojennej w cha-

I32/'"Tamże, s, 208. Rozkaz nr 
33/ Tamże, Sztab Główny MW, 

1946 r., sygn. 2, t. 43, s.

44 z dnia 12.07. 1949 r.
rozkazy D-cy MW, 1.01.1946r> -31,12 

.124 Rozkaz nr 50 z dnia 29..11.1946r.
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rakterze podoficera nadterminowego lub zawodowego. Kandydatów na 
starsze kursy podoficerskie specjalności morskiej kwalifikowała komi
sja wyznaczona rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej.

Równolegle z trzecim turnusem marynarskim rozpoczęto szkolenie 
pierwszego kursu podoficerskiego specjalistów morskich, na który za
kwalifikowano 156 kandydatów. W dniu '1.02.1947 r. rozpoczęto sys
tematyczne szkolenie w następujących specjalnościach : sterników, 
artylerzystów okrętowych, sygnalistów, torpedystów, minerów, radiote
legrafistów, motorzystów, maszynistów i elektryków okrętowych.

Po zrealizowaniu pewnego zakresu materiału zawartego w progra
mie i opracowaniu szczegółowego planu praktyki, kursanci wraz z 
personelem wykładowczym zostali w dniu 20.05.1947 r. skierowani na 
jednostki pływające Marynarki Wojennej w celu odbycia praktyki. 
W czasie praktyki trwającej do dnia 19.06.1947 r. oprócz zajęć pra
ktycznych prowadzono z kursantami również zajęcia teoretyczne. 

Po zakończeniu praktyki i zrealizowaniu części teoretycznej progra
mu szkolenia w dniach 23-26.07.1947 r. przeprov adzono egzaminy 
końcowe. Przystąpiło do nich 152 kursantów, z tego 139 otrzymało 
oceny pozytywne, co stanowiło 89% ogólnej ilości zakwalifikowanych.

W czasie trwania pierwszego tu^kisu podoficerskiego, zgodnie z 

zaleceniem Dowódcy Marynarki Wojennej przy SSM zorganizowano 
dodatkowy podoficerski kurs puszkarzy, na który zakwalifikowano 1O 
osób. Kandydaci na starszy kurs puszkarzy musieli mieć ukończone 
minimum 7 klas szkoły podstawowej. oraz jeden z wymienionych za

wodów : ślusarz - kowal lub tokarz.
Szkolenie starszego kursu puszkarzy rozpoczęto w dniu 3.02. 

1947 r. według specjalnego programu. Po zakończeniu kursu w dniu 
21.07.1947 r. przeprowadzono egzaminy z 1O kursantami; wszyscy 

, . 34/otrzymali oceny pozytywne.
Wraz z zakończeniem szkolenia pierwszego starszego kursu podo

ficerskiego specjalności morskiej SSM ponownie przeniesiono w inne 

miejsce.
Po. wykonaniu szeregu prac porządkowych w nowym rejonie za

kwaterowania w dniu 3.11.1947 r. rozpoczęto szkolenie drugiego star-

34/ Tamże. Dokumenty, protokoły egzaminacyjne SSM, sygn.228, t.48, 
s. 59-70.
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szego kursu podoficerskiego specjalistów morskich, na który zakw 
lifikowano 174 kandydatów spośród drugiego 1 trzeciego turnusu 
jrńłódszych kursów marynarskich.

Szkolenie drugiego turnusu podoficerskiego specjalistów morski 
przeprowadzono w następujących specjalnościach: artylerzystów ol 
rętowych, sterników, sygnalistów i elektryków okrętowych. Wśród 
174 kursantów turnusu podoficerskiego było 5 podoficerów zawodo
wych, 23. nadterminowych oraz 146 że służby czynnej, ;

Zgodnie z zaleceniem Dowództwa Marynarki Wojennej ilość kur- 
. suntów z trzeciego turnusu marynarskiego nie mogła przekroczyć 
10% ogólnej ilości zakwalifikowanych podoficerów.

Program szkolenia starszego kursu podoficerskiego był opraco
wany na 620 godzin dla każdej specjalności i został zrealizowany 
z nieznacznymi odchyleniami. Po zrealizowaniu programu szkolenia 
w dniach 7-11.03,1948 r. przeprowadzono egzaminy końcowe. Przy 
stąpiło do nich 174 słuchaczy, Z liczby tej 171 otrzymało oceny p> 
zytywne, co stanowiło 98,27% ogólnej ilości przyjętych kursantów.

W czasie trwania drugiego kursu podoficerskiego w Komendzie 
Portu Wojennego w Gdyni został zorganizowany dodatkowo starszy 
kurs nurków według specjalnego programu obliczonego na 650 go
dzin lekcyjnych. Po zrealizowaniu programu nauczania w dniu 3.Ó3, 
1948 r. przeprowadzono egzamin końcowy, który potwierdził bardzo 

dobre przygotowanie kursantów. '
W roku 1949 powstała konieczność zorganizow ania trzeciego sfj 

szego kursu podoficerskiego specjalistów morskich. W związku z tyji 
w dniu 3.01 1949 r, rozpoczęto szkolenie 185 słuchaczy w następu 
jących specjalnościach; radiotelegrafistów, maszynistów, sygnalistów, 
elektryków okrętowych, motorzystów, sterników, ąrtylerżystów okręto
wych oraz minerów, '

Mimo znacznego obciążenia kadry dowódczej i wykładowców pra
cą dydaktyczno-wychowawczą program szkolenia został zrealizowany

35/ Kancelaria Centrum Szkolenia Specjalistów MW, Księga rozka
zów dziennych SSM, 9.12.1947 r. - 28.01.1948 r„ sygn. 3, 
s. 94-96. Rozkaz nr 12 z dnia 20.02.1948 r. i nr 17 z dnia 
19.03.1948 r. . Cl
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Po zakończeniu szkolenia w dniach 26- 28.03.1949 r. przeprowadzo
no egzaminy podsumowujące. Przystąpiło do nich 185 słuchaczy. Po

zytywne oceny otrzymało 178 osób, co stanowiło 96,75% stanu ogól
nego zakwalifikowanych kursantów.

i- U' ramach trzeciego starszego kursu podoficerskiego w dniu 3,01. 
1949 n został zorganizowany sześciomiesięczny starszy kurs podo
ficerski pirotechników. Prograrr szkolenia obejmował zagadnienia wie
dzy politycznej, znajomość regulaminów i Instrukcji, przedmioty spe
cjalistyczne oraz fizykę, matematykę i chemię.

Po Zrealizowaniu programu szkolenia w dniach 28 - 30.06.1949 r. 
przeprowadzono egzaminy końcowe, Do egzaminów przystąpili wszy
scy kurśanci w liczbie 28. Pięciu egzaminowanych otrzymało ocenę 
niedostateczną.

Dnia 3.01.1949 r. przy wydatnej pomocy SSM zorganizowany zo- 
. 3(5/

stał starszy kurs podoficerski nurków, na który skierowano 7 osób. ' 
Szkolenie kursantów prowadzono w Komendzie Portu według specjal
nego trzymiesięcznego programu. W tematyce szkolenia uv zgiędniono 

zarówno zajęcia teoretyczne, jak i 'praktyczne.
W dniu 28.03,1949 r, przeprowadzono egzamin końcowy z zagad

nień teoretycznych i prak tycznych, Do egzaminu przystąpiło 7 kur
santów. Ich wiedzę praktyczną i teoretyczną komisja oceniła jako bar
dzo dobrą.

W SSM jako samodzielnej jednostce przygotowującej specjalistów 
morskich dla rozwijającej się Marynarki Wojennej, Ważną rolę w pro
cesie wychowania spełniali oficerowie aparatu politycznp-wy  chow ow
czego, W pracy, polityczno-propagandowej prowadzonej w formie wy
kładów, odczytów i informacji politycznej, zwracano główną uwagę na 
kształtowanie pozytywnego stosunku całego składu osobowego do 
programu bloku stronnictw demokratycznych. Prowadząc informację 
polityczną zapoznawano cały skład osobowy z sytuacją międzynaro
dową i wewnętrzną kraju, wskazując jednocześnie na szkodliwą dzia
łalność reakcyjnych organizacji polskiego podziemia. W pracy polity

cznej główny wysiłek skupiono na przygotowaniu całego składu oso
bowego do aktywnego udziału w referendum ludowym oraz w wyborach 

36/ AMW. DMW, 1.01.1949 r.-31.12.1949 r., sygn. 125, t. 21, s. 32;
rozkaz nr 2 z dnia 8.01.1949 r. Tamże, sygn. 148, t. 53, s. 18. 
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do Sejmu Ustawodawczego.
Właściwie .prowadzona praca polityczno-propagandowa w wojsku 

pobudziła aktywność oficerów i podoficerów z okresu przedwojenne
go. Wyrazem tego był przychylny stosunek przeważającej części 
kadry okresu przedwojennego do przemian zachodzących w kraju.

W 194 9 r. w okresie zaostrzającej się sytuacji międzynarodowej 
przed oficerami polityczno-wychowawczymi stanęło zadanie prowadze
nia pracy wyjaśniającej dla zmobilizowania składu osobowego do 1 

wykonania zadań postawionych przed SSM.
Należy podkreślić, że SSM jako jedyna jednostka przygotowują

ca kadrę podoficerską i marynarzy - specjalistów morskich, mimo 
dużych braków w obsadzie etatowej, działając przy tym w trudnym 
okresie lat powojennych, zrealizowała zadania postawione przez Do

wództwo Marynarki Wojennej.

3. Przebieg szkolenia w jednostkach łączności 
i artylerii nadbrzeżnej Marynarki Wojennej.

Rozwój Marynarki Wojennej wymagał szybkiej odbudowy i rozbudo
wy systemu łączności telekomunikacyjnej. W związku z tym Naczelny 
Dowódca Wojska Polskiego wydał rozkaz organizacyjny nr 0127 z 
dnia 9.08.1946 r., na mocy którego została powołana jednostka łącz
ności,

W celu przejęcia składu osobowego, sprzętu i uzbrojenia, Dowód
ca Marynarki Wojennej oddelegował do Zgierza grupę oficerów i po
doficerów pod dowództwem mjr Zielińskiego.

Jednostka łączności składała się z dowództwa, sztabu, wydziału 
zaopatrzenia materiałowo-technicznego, sekcji polityczno-wychowaw- 
czej, kwatermistrzostwa, kompanii szkolnej, kompanii sztabowej oraz 
plutona gospodarczego. Stan osobowy jednostki ustalony etatem, wy
nosił 30 oficerów, 95 podoficerów, 12 pracowników cywilnych, 204 

szeregowców, Stan faktyczny na dzień 26.09.1946 r„ przedstawiał 
się następująco: 11 oficerów, 12 podoficerów i 235 szeregowców.
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Nie były jeszcze obsadzone stanowiska zastępcy dowódcy do spraw 

polityczno-wychowawczych, szefa sztabu, oficera prowiantowego i 
lekarza.

W wyniku Czynionych starań niektóre stanowiska zostały wkrót
ce obsadzone, tak że w dniu 10.10.1946 r. dowódca jednostki mjr 
Zieliński mógł ogłosić rozkaz organizacyjny. Stanowisko zastępcy 
dowódcy d/s polityczno-wychowawczych objął por. T. Pietrzak, sze

fem sztabu został ppor, H. Dziarmagórski, kwatermistrzem ppor.
I. Więcko, a szefem zaopatrzenia technicznego ppor. Zacharowicz.3^

W przyspieszeniu zakończenia okresu organizacyjnego jednostki 
szczególnie zainteresowane było Dowództwo Marynarki Wojennej, 
które dołożyło wszelkich starań, by skrócić ten okres.

Zadaniem powstałej jednostki łączności była nie tylko budowa 
1 rozbudowa systemu łączności przewodowej i radiowej, lecz rów-' 
nież szkolenie specjalistów dla rozwijającej się Marynarki Wojennej.

Dowódca jednostki podjął starania o przyspieszenie przydziału 
samochodów niezbędnych do wykonywania prac wzdłuż wybrzeża 
bałtyckiego oraz sprzętu do wyposażenia pomieszczeń biurowych, 
sal wykładowych i gabinetów.

Już w drugiej dekadzie września 1946 r. do jednostki zaczęli 
napływać pierwsi poborowi. Kierowano ich do kompanii szkolnej, w 
której przechodzili przeszkolenie unitarne. Po przeszkoleniu unitar
nym najlepszych marynarzy kierowano na kursy podoficerskie, po
zostałych zaś szkolono według specjalnego programu, w grupach ra
diotelegrafistów, telegrafistów, telefonistów, nadzorców linii oraz elek

tromechaników.
Szkolenie I kursu podoficerskiego rozpoczęto w dniu l.lO.1946r. 

w następujących specjalnościach: radiotelegrafisty, telegrafisty, tele
grafisty MORSE'A oraz telefonisty. Program szkolenia obejmował za
gadnienia ogólnowojskowe, elektrotechnikę, znajomość sprzętu techni
cznego i jego eksploatację, zagadnienia polityczne oraz dla specjal

ności telefonistów, zasady budowy naziemnych linii telefonicznych,

37/ Tamże. Akta Jednostki Łączności MW, rozkazy dzienne Dowódcy 
Jednostki Łączności, sygn, 62, t. 8, s, 29, Rozkaz nr 25 z dnia 
1.0.10.1946 r.
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Mimo pewnych trudności wynikających z braku dostatecznej iloś-J 
ci sprzętu technicznego program szkolenia został zrealizowany,,. I

Egzaminy podsumowujące okres szkolenia pierwszego kursu podo
ficerskiego przeprowadzono w dniach 23-26.08.1947 r. Przy stąpiło 
do nich 36 kursantów; z liczby tej 34 otrzymało oceny .pozytywne', J

W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na specjalistów I 

łączności dowództwo jednostki równocześnie z pierwszym kursem roz
poczęło szkolenie U kursu podoficerskiego w specjalnościach telefo

nisty i telegrafisty. Na II kurś podoficerski przyjęto 62 kandydatów 

spośród żołnierzy, którzy przeszli przeszkolenie unitarne w kompanii 
szkolnej...

Ponieważ stopień opanowania materiału zawartego w programie 
szkolenia okazał się niezadowalający, dowódca jednostki powołał ko
misję, która przeprowadziła egzaminy. W ich wyniku kursanci, którzy 
nie rokowali nadziei, zostali odesłani do macierzystych pododdziałów.

W dniach 20-23,08.1947 r. przeprowadzono egzamin końcowy dla 

marynarzy II kursu podoficerskiego. 52 kursantów, którzy przystąpili 
do egzaminów otrzymało oceny pozytywne. -

Po zakończeniu szkolenia unitarnego dowódca jednostki rozkazał 
rozpocząć szkolenie II! kursu, podoficerów telegrafistów. Po zrealizo
waniu programu nauczania w dniach 26-28.08,1948 r. przeprowadzo
no egzaminy końcowe. Na 68 zdających kursantów jeden otrzymał 
ocenę niedostateczną.40/

W styczniu 1949 r, rozpoczęto szkolenie IV kursu podoficerskiego 
w' specjalnościach telefonisty I telegrafisty ( przyjęto 83 kandydatów); 
Po dziewięciomiesięcznym okresie szkolenia w dniach 9-14,O9.1949r, 
przeprowadzono egzaminy podsumowujące, do których przystąpiło 71 

41/ kursantów. Wszyscy otrzymali oceny pozytywne. '

38/ Tamże, DMW, rozkazy dzienne Dowódcy Jednostki Łączności, 
1.01.1947 r. - 31.12.1947-r., sygn. 9, t. 33, s. 144. Rozkaz nr 
144 z dnŁa 25,09.1947 r.

39/ Tamże, rozkaz nr 119 z dnia 23.08.1947 r.
40/ Tamże, DMW, Oddział Wyszkolenia, Szkoły i kursy oficerskie, 

1.01.1948 r.-31,12.1948 r„ sygn. 82, t. 63, a. 89-90. Pismo 
nr 0217 z dnia 7.09.1948 r.

41/ Tamże. DMW, rozkazy dzienne Dowódcy Jednostki Łączności, 
1.01.1949 r. - 31.12.1949 r„ sygn. 124, t. 23, s. 257. Rozkaz 
nr 204 z dnia 10.09.1949 > r.
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Równocześnie z trwającym IV kursem podoficerskim, w styczniu 

1949 r. zorganizowano I trzymiesięczny młodszy kurs telefonistów i 

telegrafistów, na który zakwalifikowano 193 marynarzy.

Komisja egzaminacyjna sprawdzająca stopień opanowania materia

łu zawartego w programie szkolenia w dniu 28.04.1949 r. oceniła 

poziom kursu na dostateczny. Spośród 193 kursantów zdających eg

zamin, dwóch otrzymało ocenę niedostateczną. Po zakończeniu kur

su, 13 najlepszych marynarzy awansowano do stopnia starszego ma- 
42/ rynarza.

W latach 1946-1949.w jednostce łączności na czterech kursach 

podoficerskich przeszkolono ogółem 224 marynarzy. Na młodszym 

kursie telefonistów i telegrafistów przeszkolono 191 marynarzy.

Odzyskanie przez Polskę przeszło 500-kilometrowego wybrzeża 

stworzyło konieczność umocnienia systemu obronnego w pasie nad

morskim przez utworzenie nowych jednostek wojskowych. Uzupełnie

niem rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nrOllO.Z dnia 

27.Ó7.1946 r. zmierzającego do umocnienia północnego obszaru Pol

ski, był rozkaz nr 0127 z dnia 9.03.1946 r„ w którym Dowództwo 

Marynarki Wojennej otrzymało zadanie zorganizowania jednostki arty

lerii nadbrzeżnej.

Pod względem organizacyjnym jednostka artylerii składała się z 

dowództwa, sztabu, sekcji polityczno-wychowawczej, baterii, kwater

mistrzostwa i plutonu łączności.

Dowódcą jednostki artylerii nadbrzeżnej został mianowany kmdr 
ppor. Przybyszewski, szefem sztabu por. Tepczyński, zastępcą d/s 

polityczno-wychowawczych por. Tenerowicz, kwatermistrzem kpt. Pin- 
... . t . 43/kiewicz, a szefem łączności por. Durbacz.

Po zakończeniu okresu organizacyjnego w październiku 1,946 r. 

rozpoczęto szkolenie poborowych według trzymiesięcznego programu 

Kadry Marynarki Wojennej. Z chwilą zakończenia szkolenia unitar

nego poborowych przystąpiono do dalszego szkolenia żołnierzy w 

celu pogłębienia ich wiedzy ogólnowojskowej, a zarazem zorientowa

nia się w przydatności kandydatów do szkoły podoficerskiej, 

42/" Tamże, s. 125-129, Rozkaz nr 96 z dnia 30.04.1949 r.
43/ Tamże. Jednostka Artylerii Nadbrzeżnej, 2.09,1946 r,~ 3.10.1946r., 

sygn. 47, t. 1, s. 1, Rozkaz dzienny nr 11 z dnia ll.O9.1946r,
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Zgodnie z wytycznymi; Dowództwa Marynarki Wojennej kurs po
doficerski mieli przechodzić ci żołnierze, którzy złożą zobowiązanie 
pełnienia służby nadterminowej, względnie zawodowej.

Kursy podoficerskie trwały od 4 do 5 miesięcy i obejmowały 
dwie specjalności: artylerzysta nadbrzeżny i dalmierzysta lądowy. 

Kandydat na kurs podoficerski musiał ukończyć minimum 7 klas 
szkoły podstawowej oraz mieć dobrą opinię służbową, wystawioną 
przez przełożonych po zakończonym szkoleniu unitarnym.

Program szkolenia kursu podoficerskiego obejmował zagadnienia 
ogólnowojśkowe, polityczne, regulaminy i instrukcje, wiedzę morską, 
elektrotechnikę, znajomość sprzętu uzbrojenia oraz umiejętność po
sługiwania się nim.

Po przygotowaniu sal wykładowych i gabinetów w dniu 12.02.1947 
rozpoczęto szkolenie I turnusu podoficerskiego. Na pierwszy turnus 
zakwalifikowano 48 marynarzy, ż których utworzono dwa plutony arty
lerzystów nadbrzeżnych i pluton dalmierzystów.

W czasie realizacji programu nauczania zwracano dużą uwagę na 
stopniowe przechodzenie od zagadnień prostych do bardziej złożo

nych, aby w ten sposób stworzyć kursantom możliwość przyswojenia 
przekazywanych wiadomości. Przyjęto zasadę, że po zrealizowaniu 
pewnego zakresu materiału specjalna komisja przeprowadzała egzami
ny selekcyjne, w wyniku których kursanci nie rokujący nadziei byli 
odsyłani do macierzystych jednostek.

Zakończenie szkolenia turnusu podoficerskiego było poprzedzone 
egzaminem złożonym przed komisją, powołaną rozkazem dowódcy jed

nostki.
Po zrealizowaniu programu szkolenia w dniu 7.07.1947 r. przepn 

Wadzono egzaminy, do których przystąpiło 45 kursantów. Spośród tej 
■ 44/ . - .liczby 6 otrzymało oceny niedostateczne. Kursanci wyróżniający 

się w nauce i dyscyplinie awansowali do stopnia starszego maryna

rza.
Następny, II turnus podoficerski rozpoczęto w dniu 19.01,1948 r, 

Zakwalifikowano 99 marynarzy spośród żołnierzy poboru jesiennego.

44/ Tamże. DMW, Rozkazy dzienne Dowódcy Jednostki Artylerii Nad
brzeżnej, 1.01.1947 r. - 31.12,1947 r., sygn. 9, t. 31. Rozkaz 
nr 34 z dnia 15.07.1947 r.
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W szkolenia starano się nie angażować* kursantów rto prac
.gospodarczych,, chcąc tym samym dać im możliwość, systematyczne
go uca©nia się. Program szkolenia został zrealizowany w określo
nym terminie. W dniu 17.07.1948 r. dla 81 kursantów przeprowadza
no egzamin końcowy, 7 kursantów otrzymało oceny niedostateczne. '*

Po rozwiązaniu kompanii szkolnej uczestnicy kursu zostali skie
rowani do poszczególnych jednostek Marynarki Wojennej..

W styczniu 1949 c». zorganizowano 111 turnus podoficerski, na 
który Zostało zakwalifikowanych 1-00 kursantów spośród żołnierzy, 

którzy przeszli przeszkolenie unitarne jesionią 1948 r. Po zrealizo
waniu materiału nakreślonego programem 26.06.1949 r, przeprowadzo
no egzamin końcowy. Przystąpiło do niego 91 kursantów, z których 
■5 Otrzymało oceny niedostateczne.

W pierwszych latach po wojnie, w okresie organizowania systemu 
obronnego' wybrzeża w jednostce artylerii jako części składowej Ma

rynarki Wojennej oprócz szkolenia na kursach podoficerskich i uni
tarnych, zorganizowano także szkolenie doskonalące ula kadry oficer

skiej.
Zgodnie z poleceniem Dowództwa Marynarki Wojennej, w latach 

194?*1048 zorganizowano Ź sześciomiesięczne kursy dfe kadry oficer
skiej, Zostali nimi objęci także oficerowie pochodzący z jednostek z 
głębi kraju oraz oficerowie polityczni. Program każdego z kurków 
był opracowany na 480 godzin i obejmował zagadnienia: polityczne, 
ogólńomorskie, znajomość sprzętu i jego obsługi, organizację ćwiczeń 
orase strzelanie, Szkoleniem objęto 38 oficerów, którzy po zakończo
nym kursie zdali egzaminy przed komisją wyznaczoną rozkazem Do-■ 

46/ wódcy Marynarki Wojennej. '
Jednostka artylerii nadbrzeżnej w okresie od roku 1946 do końca 

1949 r, poważnie umocnił, się organizacyjnie i rozbudowała szeroki 

system szkolenia marynarzy, podoficerów- 1 oficerów.

4S/ Tamże. D.J.A. Książka rozkazów dziennych, 12 *O5.1948r,» 6.09.
1948 r., sygn. 49, t. 3. Rozkaz nr 31 ż dnia 19.07.1948 r.

46/ Tamże. D.J.A. Książka rozkazów dziennych, 4,02.1947 r. * 6.04.
1948 r,, sygn. 50, t. I, 8. 11. Rozkaz nr 10 z dnia 24.O2,1947t', 
Tamże, DMW, Oddział Wyszkolenia, sygri, 2, t. 12, s. 4 66.
Pismo nr 01198 z dnia 27.09.1946 r.



Kmdr ppor. mgr Pius Kacprzak

STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ 
W LATACH 1945-1949

Posiadanie swobodnego i szerokiego dostępu do morza stało się 
po wojnie - zarówno z gospodarczego jak i wojskowego punktu wi
dzenia - nieodzownym warunkiem istnienia przyszłej, odrodzonej , 
niepodległej i suwerennej Polski. Toteż ugrupowania polskiego obo
zu demokratycznego i lewicy polskiej z Polską Partią Robotniczą 
na czele głosiły postulat konieczności odrodzenia Polski w oparciu 
o bratni sojusz ze Związkiem Radzieckim, jako państwu demokracji 

ludowej, w nowych, etnicznie sprawiedliwych granicach, z szerokim 
dostępem do Bałtyku. Postulat ten następnie przyjął za jedną z wy
tycznych swego działania Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, 
który w Manifeście z dnia 22 lipća 1944 r.t stwierdzał :

"Stawajcie do walki o wolność Polski, o powrót do Mątki-Ojczyz- 
ny starego Polskiego Pomorza i śląska Opolskiego, o Prusy Wschod

nie, o szeroki dostęp do morza, o polskie słupy graniczne na 
Odrze".

Postulat ten doczekał się pełnej realizacji, kiedy zwycięska ofen
sywa styczniowa wojsk radzieckich i oddziałów Ludowego Wojska 
Polskiego wiosną 1945 r. wyzwoliła Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże 
Koszalińsko-Szczecińskie, przywracając je po latach germańskiej 
niewoli macierzy polskiej.

Powrót ten w sposób oficjalny potwierdził dekret Krajowej Rady 
Narodowej z dnia 30 marca 1945 r. o utworzeniu województwa 

1/ Manifest PKWN nie zawierał wzmianki O Nysie Łużyckiej, toteż 
przewodniczący PKWN uzupełniająco wysunął ten postulat w dniu 
28 lipęa 1944 r. na konferencji prasowej w Moskwie, oświadcza
jąc, że dążeniem PKWN jest utworzenie granic nad Odrą i Nysą 
Łużycką, co następnie zostało podane również do wiadomości 
publicznej w wystąpieniu radiowym przewodniczącego PKWN w 
dniu 30 llpca 1944 r.
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gdąri&kiogo, jako integralnej części składowej Polski Ludowej/"7 
Na mtjey wspomnianego dekretu w skład województwa weszły: w cą-• 
tości terytorium byłego Wolnego Miasta Gdańska oraz powiaty: gdyń- 

sko-grodzki, kartuski, morski, starogardzki, kościarskl 1 .tczewski,
Dekret z dnia 30 marca 1945 r. miał szczególne znaczenie, gdyż 

ujmował w formę wewnętrznego aktu prawnego postanowienia prawno- 
międzynarodowe, przyjęte przez Związek Radziecki, Stany..Zjednoczo
na Ameryki i Wielką Brytanię na konferencji w Jałcie w lutym 194 Sr, 
Postanowiono wówczas, że państwo polskie ma prawo do istotnego 
rozszerzenia granic swojego terytorium na północy i zachodzie, co 
ma nastąpić przez Włączenie w skład terytorium polskiego obszarów 

Pomorza, Wolnego Miasta Gdańska i części Prus Wschodnich.
Stanowisko to zostało następnie potwierdzone przez Układ Pocz

damski z dnia 2 sierpnia 1945 r„ na mocy którego ustalono zachod
nią granicę Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej,'3' a północną Bał

tyku, ze szczególnym podkreśleniem, że obszar Wolnego. Miasta 
Gdańska, którę przestaje Istnieć, zostaje włączony w granice Polski 
i wyłączony ze strefy okupacyjnej Związku Radzieckiego.

Powrót nad Bałtyk postawił zarówno przed władzami centralnymi 
jak i nowo powstającymi władzami terenowymi Odrodzonej Polski po

ważne i trudne zadania w zakresie gospodarki morskiej, Z ad ą ni ą te 
wynikały z pilnej ’ potrzeby szybkiego przejęcia i zagospodarowania 

.4/ 
całago wybrzeża morsktego 7 przez władze i instytucje gospodarcze 
PolskL Toteż wraz z posuwającymi się na zachód i północ wojska
mi radzieckimi 1 polskimi na stopniowo wyzwalane tereny Pomorzą ■ 

przybywały polskie grupy operacyjne z zadaniem organizowania, te- 
renowęj administracji państwowej i gospodarczej. 2 kwietnia 1945 r. 

przybyła do Gdańska Morska Grupa Operacyjna pod kierownictwem

2/ Dziennik Ustaw Nr 11 z dnia 7 kwietnia 1945 r., poz. 57. Woje
wództwo szczecińskie zostało utworzone na mocy rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r, - Dziennik Ustaw nr 28 
z dnia 28 czerwca 1946 r„ póż. 177,

3/ Linię Odry i Nysy Łużyckiej NRD uznała w Układzie Zgorzelec
kim z dnia 6 llpća 1950 r„ a ŃRF w układzie z dnia 7 grudnia 
1970 r.t. podpisanym wWarszawie.

4/ Obecnie linia wybrzeża polskiego Wynosi 524 km. Do 1939 r. wy- ’ 
nosiła ona wraz z. Półwyspom Helskim tylko 147 km, a bez Holu 
75 km, ...
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kpt. inż. Władysława Szedrcwicza. Jej zadaniem było w pierwszym 
rzędzie zabezpieczenie istniejącego tu mienia zespołów portowo- 
przemysłowych przed grabieżą i dewastacją, a następnie stopniowa 
odbudowa życia gospodarczego całego wybrzeża polskiego.

Realizacja tych zadań była szczególnie trudna z uwagi na wyjąt
kowo poważne zniszczenie portów6^ i zakładów przemysłu okrętowego/' 

8/ duże straty taboru pływającego, dotkliwy brak odpowiednich fachow
ców oraz zniszczenia ogólne miast, a szczególnie Gdańska, który pra
wie doszczętnie został zburzony i spalony.

W wielkim dziele odbudowy i zagospodarowania wybrzeża aktyw
nie uczestniczyła od pierwszych Chwil jego wyzwolenia również or
ganizująca się od podstaw ludowa Marynarka Wojenna. Oprócz wy

konywania zadań ochronnych przystąpiła ona m.in. do zabezpiecze
nia bazy remontowej byłych Warsztatów Portowych Marynarki Wojen
nej i budowanej przy nich Stoczni Marynarki Wojennej na Oksywiu,

1. Zarys rodowodu Stoczni Marynarki Wojennej

Po I wojnie światowej Traktat Wersalski przyznając Polsce do
stęp do morza, oddał w jej władanie jedynie niewielki skrawek wy- I 

brzeża, pozbawiony jakiegokolwiek większego portu i zaplecza przę- 
d 

mysłu stoczniowego, gdyż Gdańsk ze swym przemysłem stoczniowym/

5/ Archiwum Akt Nowych (AAN) Warszawa, Grupy Operacyjne 
Przemysłu, Centrala, s, 12.

6/ Np. straty portu gdyńskiego wynosiły 99.761.275 zł wg relacji zło
tego i cen z sierpnia 1939 r. (Zdzisław Misztal; Odbudowa gos
podarki morskiej w Polsce po II wojnie światowej ."Gdańskie Ze
szyty Humanistyczne", 1970 r., nr 8, s. 93-94,

7/ Straty Stoczni Gdańskiej wynosiły 43.370.647 zł. Budynki były 
zniszczone w 30%, a urządzenia w 70%. Stocznie Gdyni były 
zniszczone w 35%, co stanowiło sumę 19.942.000 zł. Stocznie 
Szczecina zniszczone były w 95%, a Elbląga w 90%.

8/ Z 121.000 BRT floty handlowej straty wojenne wynosiły 82.562 
BRT, co według wyceny Komisji Odszkodov ań Morskich stanowiło 
kwotę 84.681.090 zł.

9/ W okresie międzywojennym Gdańsk posiadał cztery Stocznie: 
Stocznię Gdańską oraz stocznie Schichau, Klawitter i -Wojan. 



jako wolne miasto, pozostał poza granicami Rzeczypospolitej. Co 
prawda, zarówno Traktat Wersalski jak i Uchwała Rady Ambasado

rów postanawiały, że Stocznia Gdańska ma być wspólną własnością 
Polski i Wolnego Miasta Gdańska. W praktyce jednak Polska dyspo
nowała tylko 20% udziału w międzynarodowym towarzystwie eksploa

tacji stoczni, stąd też posiadała ona znikomy wpływ na działalność 
1O/władz stoczniowych, które kierowały nią tak, że nabrała bardzo 

szybko charakteru firmy wybitnie niemieckiej. Według danych z 1933r. 
98% załogi stanowili Niemcy, chociaż odbiorcą wyrobów stoczni w 
około 99% była Polska. ' Działo się tak dlatego, że w pierwszym 

dziesięcioleciu międzywojennym stocznia ta stanowiła z konieczności 
główną - chociaż niedogodną - bazę remontową okrętów Polskiej 
Marynarki Wojennej. Konieczność ta wynikała z faktu, iż Marynarka 
Wojenna nie dysponowała jeszcze w owym czasie możliwością doko

wania jednostek pływających we własnych skromnych wówczas war
sztatach portowych.

Zdając sobie doskonale sprawę z konieczności posiadania wła
snej, niezależnej od obcych wpływów i kapitałów bazy remontowej, ów
czesne kierownictwo Marynarki Wojennej, to znaczy Departament dla 

12/ Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych, ' obok tworzenia 

po odzyskaniu niepodległości przede wszystkim flotyll rzecznych, roz
poczęło równocześnie organizację ich bazy remontowej. Toteż wraz 

13/ z powołaniem do życia, rozkazem nr 48 z dnia 25 sierpnia 1919r, ' 
pierwszej Komendy Portu Wojennego w Modlinie, przystąpiono do or
ganizacji warsztatów remontowych Marynarki Wojennej, które wtedy 
nosiły nazwę Centralnych Warsztatów Marynarki Wojennej w Modlinie.

10/ Dyrektorem naczelnym Stoczni Gdańskiej w okresie międzywojen
nym był prof, Ludwik Noe, znany niemiecki nacjonalista.

11/ Stanisław Ordon; Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1939. 
Problemy prawne 1 ekonomiczne. Gdynia 1966, ta. 37,

12/ Departament dla Spraw Morskich został utworzony na bazi© Sek
cji Marynarki Ministerstwa Spraw Wojskowych, dekretem Naczel
nika Państwa z dnia 14 maja 1919 r,

13/ Centralne Archiwum W’ojskowe (CAW), Zespół Kierownictwa 
Marynarki Wojennej,, t. 37. '
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Po objęciu w dniach od 18 stycznia do 1O lutego 1920 r. 
przez władze polskie przyznanego Polsce Traktatem Wersalskim 

obszaru Pomorza i wybrzeża, rozpoczął się nowy etap rozwoju Pol
skiej Marynarki Wojennej. Pierwszym przedsięwzięciem było powoła- 

14/ 
nie Komendy Portu Wojennego w Pucku ' na mocy rozkazu nr 35 
z dnia 28 kwietnia 1920 r„ wydanego przez szefa Departamentu 
dla Spraw Morskich. Oprócz Komendy Portu Wojennego powstały 
również portowe warsztaty naprawcze, którymi początkowo kierował 
chor. Bronicz.

Warsztaty te, noszące nazwę Warsztatów Portowych Marynarki 
Wojennej w Pucku, stały się zalążkiem przyszłego przemysłu okrę
towego polskiego wybrzeża. Na ich bazie w latach następnych pow
stały Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Po 
roku 1930 stały się one głównym ośrodkiem remontowym Marynarki 
Wojennej, stanowiąc jednocześnie podstawę rozwojową polskiego 
przemysłu wojennomOrskiego okresu międzywojennego.

Z uwagi na niedogodne położenie Pucka i ciasnotę jego portu, 
zarówno sam port jak i Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej nie 
mogły mieć większych perspektyw rozwojowych. Spowodowało to, że 
już w 1920 r. Departament dla Spraw Morskich zlecił inż. Tadeuszo

wi Wendzie opracowanie planów budowy portu W Gdyni, Miał to być 
jednocześnie port handlowy, rybacki i wojenny.

Budowa portu w Gdyni miała ogromne znaczenie dla Polski za

równo ze względów gospodarczych jak i wojskowy cii. Z jego budową 
i rozbudową była też ściśle związana sprawa rozbudowy bazy remon

towo-budowlanej polskiego przemysłu okrętowego.
W październiku 1920 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów za

twierdził wniosek Ministra Spraw Wojskowych w sprawie budowy w 

Gdyni tymczasowego portu wyładunk owego, wojennego i rybackiego, 
jako części ogólnego planu budowy portu gdyńskiego, którego reali

zacja, z uwagi na duże nakłady finansowe i zakres robót była roz
łożona na wiele lat. W dniu 1 listopada 1920 r. Komitet Ekonomicz
ny przyznał Ministrowi Spraw Wojskowych pierwsze fundusze na bu- 

15/- dowę portu w wysokości 40 milionów marek polsk ich.
14/ Tamże. Pierwszym Komendantem Portu Wojennego w Pucku zo

stał płk mar, Witold Panasewicz, 
15/ St.Ordon: op. cif,, s. 194. .
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Pozwoliło to rozpocząć roboty, przy budowie portu tymczasowego 
już wiosną 1921 r. W dniu 29 kwietnia 1923 r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie pierwszego prymitywnego jeszcze, lecz własnego, drewnia
nego nabrzeża tego portu. Zapewniło to pewne uniezależnienie się, 
szczególnie w zakresie militarnych potrzeb przeładunkowych, od 
usług portowych Gdańska, którego władze - tak portowe jak i miej
skie - czyniły wiele trudności w Wykorzystywaniu portu przez Pol
skę. .

W 1927 r., w okresie intensywnej budowy portu realizowanej 

przez konsorcjum francusko-polskie przeniesiono z Pucka do Gdy
ni Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej. Zostały one, podobnie 

jak i port wojenny, na terenie którego się mieściły, usytuowane na 
Oksywiu. Po przeniesieniu rozpoczęły one w zasadzie pracę od pod
staw, gdyż brak było jeszcze na Oksywiu odpowiednich pomieszczeń, 
urządzeń technicznych i wystarczającej Ilości wykwalifikowanego per

sonelu.
■Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej na Oksywiu mieściły się 

początkowo w małych, parterowych budynkach z tzw. "pruskiego 
muru", a ich park maszynowy i wyposażenie nie odpowiadały w do
statecznym stopniu ówczesnym potrzebom i zakresowi wykonywanych 

prac. Do 1939 r. Warsztaty nie posiadały pochylni ani slipu, nie by
ło również ani w Komendzie Portu Wojennego, ani w Warsztatach 
Portowych żadnego dźwigu pływającego. Warsztaty nie posiadały rów

nież ani jednej suwnicy, nie było ich również w magazynie materia
łowym, a cały transport odbywał się przy użyciu ręcznych wózków. 

Personel kierowniczy i biurowy urzędował w ciasnych kantorkach, 
źle oświetlonych i niewentylowanych, bez żądnych niezbędnych urzą
dzeń sanitarnych. Mimo tego Warsztaty Portowe posiadały wszystkie 
wydziały specjalistyczne, jak obecna Stocznia, chociaż o wicie. .skrom- 

■ 16/niej wyposażone i z mniejszą liczbą personelu. ' O rozmiarach wy
siłku i zapału załogi najlepiej świadczy fakt, że po blisko dwuletniej 
działalności na nowym miejscu zostały one zorganizowane w takim

16/ Mieczysław Filipowicz: Relacja pt. "Wspomnienia dotyczące spraw 
Marynarki Wojennej w latach 1925-1947", s. 63-64 ( w zbiorach 
Wydziału Historycznego Zarządu Politycznego Marynarki Wojen- 

■ nej, '
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zakresie, że mogły' zaspokajać w terminie i na dobrym poziomie ja
kościowym podstawowe potrzeby floty , chociaż prace dokowe, remon
ty maszyn głównych i kotłów prowadzone były jeszcze nadal w Gdań

sku.
W początkach lat trzydziestych poczęły wchodzić do służby no- 

17/ ' we okręty budowane we Francji. * 1 Spowodowało to konieczność 
dalszej rozbudowy bazy remontowej Marynarki Wojennej, W związku 
z tym w 1930 r. zorganizowano biuro konstrukcyjne, a następnie W. 
dalszej kolejności zbudowano pomieszczenia kotlarni, kadłubowni 
i spawalni oraz budynek kuźni. Sprowadzono również nowe maszyny 
i urządzenia. W pierwszym rzędzie zakupiono niezbędne obrabiarki. 
Rozpoczęto również budowę pierwszego doku pływającego o nośnoś
ci 350 ton, który ukończono w początkach 1933 r« W latach następ
nych został on powiększony do 500 ton nośności, co już pozwoliło 
na dokowanie mniejszych Jednostek. Jednocześnie budowa tego doku 
stała się praktyczną szkołą budownictwa kadłubowego dla Załogi 
Warsztatów Portowych. Wymienione czynniki złożyły się na to, że 
już w połowi® 1933 r. Warsztaty mogły przyjąć zamówienia na budo

wę trałowca typu "Jaskółka".
W 1934 r. Kierownictwo Marynarki Wojennej rozpoczęło budowę 

stoczni przy Warsztatach Portowych w Gdyni, która według założeń 
miała być przystosowana do budowy również większych okrętów. 
Roboty czerpalne, na terenach gdzie obecnie mieści się Stocznia 
Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków, rozpoczęto dnia 9 czerw
ca 1934 r.1®^

Warsztaty Portowe wraz z nowo zbudowaną stocznią miały stano

wić jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Stocznia Marynarki Wojennej 

w Gdyni.
Do 1939 r. budowa stoczni nie została jednak zakończona, w 

związku z czym Warsztaty’ Portowe działały w jej imieniu, przejmując 

wykonawstwo robót zleconych nowo powstającej stoczni.
Po rozbudowie Warsztatów Portowych w pierwszej połowie lat 

trzydziestych, poczynając od 1936 r. do zakresu ich zadań produk

17/ W latach 1930-32 weszły do służby 2 niszczyciele "Wicher"
i "Burza" oraz 3 okręty podwodne: "Ryś, "Wilk i "Żbik".

18/ St, Ordon: op.clt., s. 200.
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cyjnych należało dokowanie i budowa, jednostek do 350 ton wypor
ności oraz budowa motorówek i zbiorników, budowa konstrukcji że
laznych oraz ich remont, remontowanie kadłubów i części nadwod
nych jednostek ponad 350 ton wyporności oraz remont maszyn, sil
ników Spalinowych, urządzeń sterowych, armatur i rurociągów, insta
lacja oraz próba maszyn i obrabiarek wraz z kompletną obróbką 
części maszyn, wykonywanie i remont instalacji elektrycznej, wyko
nywanie odlewów z żeliwa do 1.500 kg i z brązu do 300 kg, wy
konywanie robót żeglarskich i tapicerskich, budowa łodzi wiosłowych 

19/i żaglowych. '
Liczba zatrudnionych w Warsztatach Portowych, poczynając od 

1932 r. aż do wybuchu wojny, utrzymywała się średnio na jednako
wym poziomie i wynosiła około 500 osób.

Największą wydajność produkcyjna Warsztatów Portowych przy
padała na lata końcowe okresu dwudziestolecia międzywojennego, a 
dorobkiem tego okresu było wybudowanie 3 trałowców typu "Jaskół

ka", doku o nośności 5ÓO ton, 2 dźwigów pływających o udźwigu 
25 i 50 ton, bazy nurków o wyporności 120 ton oraz kilkunastu 
różnego rodzaju jednostek pomocniczych, takich jak holowniki, moto

rówki i barki motorowe.
Warsztaty Portowe przede wszystkim jednak dokonywały remon

tów i dokowania jednostek pływających Marynarki 'Wojennej. Prace 
tego rodzaju prowadziły Warsztaty na okrętach wszystkich klas oraz 

20/ na jednostkach szkolnych i pomocniczych.
Latem 1939 r. sprowadzono do nowo budowanej Stoczni dok o 

nośności 5.000 ton, co umożliwiało już dokowanie i remont, całkowi
ty we własnym zakresie wszystkich jednostek Marynarki Wojennej, 

z wyjątkiem ORP "Bałtyk".
Wybuch wojny w dniu 1 września 1939 r. przerwał coraz bar

dziej rozszerzającą się działalność Warsztatów Portowy cli Marynar
ki W'ojennej na okres przeszło pięciu lat okupacji hitlerowskiej. 

Działalność swoją wznowiły one dopiero po wyzwoleniu, stając się 
bazą remontową dla okrętów ludowej Marynarki Wojennej, Baza ta 
z upływem czasu przekształciła się w Stocznię Marynarki Wojennej 

19/ Tamże, s. 195.
20/ Tamże, s. 196.
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i stała się wojennomorskim zakładem produkcyjnym o dużym znacze
niu.

2. Stocznia Marynarki Wojennej w pierwszym 

okresie odbudowy (kwiecień 1945 - grudzień 1946)

Odzyskanie szerokiego dostępu do morza stworzyło nowe możli
wości rozwojowe dla gospodarki morskiej. W pierwszym okresie jej 
odbudowy głównym zadaniem było uruchomienie portów i ich zaple
cza, gdyż przez nie miała nadejść pomoc z zagranicy dla zniszczo- 

21/ nego kraju i przez nie wyjść w świat śląski węgiel. '
Jednym z podstawowych czynników decydujących o ruchu w por

tach polskich było jak najszybsze zapewnienie bezpieczeństwa że
glugi na szlakach wiodących do tych portów. W tym celu należało 

szlaki te oczyścić z min i wraków, do tego zaś potrzebna była flo
ta wojenna oraz sprawnie działające zaplecze materiałowo-techniczne 
w rejonach jej bazowania.

Wychodząc z tych założeń, już jesienią 1944 r. przystąpiono w 
Lublinie dc tworzenia 1 Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapaso
wego, którego zadaniem było zapewnienie ochrony pertom, zakładom 
i instytucjom Wybrzeża oraz przygotowanie bazy kadrowej dlą mają

cej powstać w niedalekiej przyszłości ludowej Marynarki Wojennej.
W dniu 3 kwietnia 1945 r. batalion przybył do Gdańska, gdzie 

przejął ochronę nad obiektami stoczniowymi (obecnie Stocznia Pół
nocna) byłej fabryki wagonów kolejowych i szeregiem innych obiek

tów i instytucji na terenie portu i miasta. Równocześnie wydzielony 
z batalionu oddział, złożony z kompanii technicznej pod dowództwem 
mjr Władysława Tarnowskiego i kpt. mar. Władysława Trzcińskiego 
udał się do Gdyni z zadaniem zabezpieczenia jej obiektów portowo- 
przemy słowych, .

21/ W okresie od 13 lipca 1945 r. do 15 sierpnia 1946 r. porty pol
skie przyjęły i obsłużyły 3.150 statków o łącznej pojemności 
3.32O.OOÓ BRT. Wyeksportowano drogą morską 3 min ton towa
rów, sprowadzono ponad 1,7 min ton i przyjęto około 150 tys. 
repatriantów (Z.Misztal: op.cit., s. 97-98),
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W dniu 5 kwietnia oddział mjr Tarnowskiego zaciągnął posterun
ki ochronne na terenie, gdzie obecnie usytuowana jest Stocznia im. 

Komuny Paryskiej. Przebywały tam jeszcze wojska radzieckie pier
wszej linii walczące z resztkami wojsk hitlerowskich na Oksywiu.

.Po całkowitym zlikwidowaniu oporu hitlerowskiego na Oksywiu 
oddział mjr Tarnowskiego uzyskał dostęp do portu wojennego. Już 
7 kwietnia przybył na jego teren 34-osobowy pododdział wartowni
czy pod dowództwem por. mar. Bluma, Pododdział ten zabezpieczył 
m,in. również byłe Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej i nowo 

budowaną stocznię na Oksywiu. Tereny portu, warsztatów i stoczni 
jak również rejony do nich przyległe były jeszcze zaminowane, co 
wymagało zachowania szczególnej ostrożności. Nie obyło się jednak 
bez ofiar. W' trakcie przemarszu pododdziału por. mar. Bluma zginął 
od wybuchu miny mar. Cielepa, a trzej inni członkowie pododdziału, 
w tym ppor.mar. Pawliczek, odnieśli rany.

Po wyzwoleniu Gdyni i Oksywia wielu byłych pracowników War- 
sztatów Portowych Marynark i Wojennej samorzutnie i niezwłocznie, 
tuż po ucieczce wojsk hitlerowskich, zgłosiło się do pracy, ale na 
terenie Warsztatów i stoczni nie można było jeszcze podjąć produk
cji. Okrętowa baza remontowa Oksywie została uruchomiona jako jed
na z ostatnich na Wybrzeżu Gdańskim.

W pierwszych tygodniach po wyzwoleniu całością zagadnień 

przemysłu okrętowego wraz z jego organizacją zajęło się Zjedno- 
22/ czenie Stoczni Polskich z siedzibą w Gdańsku. ' Zjednoczenie to 

w dniach między 15 czerwca a 30 sierpnia 194 5 r, przejęło od ra
dzieckich władz wojskowych obiekty stoczniowe w Gdańsku i w Gdy

ni, a w ich liczbie również obiekty stoczniowe Marynarki Wojennej, 
to znaczy byłe Warsztaty Portowe wraz z nowo wybudowaną stocz
nią; otrzymały one w ramach Zjednoczenia oficjalną nazwę - Stocz

nia nr 14, >
Opiekę nad stocznią, podobnie jak nad terenem portu wojennego 

na Oksywiu, sprawował nadal 1 Samodzielny Morski Batalion Zupa- 

22/ Wojewódzkie Archiwum Państwowe (WAP) w Gdańsku, sygn, IV 
65/5. Zjednoczenie Stoczni Polskich (ZSP), ś. 69-81; Z.Misztal: 
óp.cit,,' s;.'.98. ■
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sowy. Niewiele tu było jednak do ochrony, gdyż teren stoczni i war
sztatów, jak stwierdzają naoczni świadkowie, "zalegały zwały zdewa

stowanych urządzeń i resztek maszyn, a wszystko to pomieszane 
było z gruzem baraków, częściami uzbrojenia i rozmaitego sprzętu 
wojskowego. W basenach leżały zatopione wraki jednostek i dźwigów 

portowych. Nabrzeża były zniszczone wraz z wszelkimi instalacja-

Stopniowo poczęto porządkować teren, odbudowywać i remonto
wać prowizorycznie zabudowania, których nie zdołały w całości zni
szczyć uciekające wojska hitlerowskie. Między innymi na terenie 

nowo budowanej stoczni ocalała wielka hala kadłubowa, w której w 
1939 r. rozpoczęto budowę 2 niszczycieli typu "Grom". Była ona 
jednak całkowicie pozbawiona obrabiarek oraz wszelkiego innego 
wyposażenia i urządzeń.

Chcąc uchronić przed dewastacją to, co nie zostało zniszczone 

w czasie działań wojennych, marynarze ochrony i nieliczni jeszcze 
pracownicy cywilni rozpoczęli porządkować i remontować ocalałe, a 
nadające się jeszcze do użytku urządzenia i zabudowania. Prace te 
szły początkowo dość opieszale, gdyż do lata 1945 r. nikt dokładnie 
nie wiedział, jaka będzie przyszłość zakładu, zaś pracownicy byłych 
Warsztatów Portowych pracowali dorywczo. Nikt ich jeszcze nie an
gażował i chyba tylko dawny sentyment i wewnętrzny nakaz były 
bodźcem do porządkowania dawnego warsztatu pracy,

Stan ten nieznacznie tylko uległ poprawie z chwilą przejęcia 
Stoczni i Warsztatów przez Zjednoczenie Stoczni Polskich. Realizu
jąc pilniejsze zadania w zakresie uruchomienia i odbudowy większych 
zakładów przemysłu okrętowego, Zjednoczenie nie poświęcało zbyt 

wiele uwagi dawnym Warsztatom Portowym, licząc się z możliwością, 
iż zakład ten zostanie przekazany Marynarce Wojennej.

Sytuacja zakładu i jego przyszłość stały się jasne dopiero z 

chwilą powołania do życia przez Naczelnego Dowódcę Wojska Pol
skiego rozkazem z dnia ? lipca 1945 r* Marynarki Wojennej Rzeczy
pospolitej Polski na Morzu Bałtyckim.

23/ M. Filipowicz: relacja, s. 186.
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Rozkaz ten nakazywał sformować do dnia 30 lipca 1945 r, m.in. 
"Warsztaty Remontowe Środków Pływających Główńego Portu Mary

narki Wojennej wg etatu nr 35/9", o składzie osobowym 17 ludzi.
Nowo powołane db życia Warsztaty Remontowe Środków Pływają

cych stanowiły zakład pomocniczy Głównego Portu Marynarki Wojen
nej i działały na zasadach i prawach jednostki wojskowej, a nie 
przedsiębiorstwa przemysłowego. Administracyjnie i gospodarczo pod
porządkowane były Dowództwu Głównego Portu.

Niezależnie jednak od początkowej organizacji i systemu podpo
rządkowania, które zresztą zostały po pewnym czasie zmienione^ 
Warsztaty Remontowe stały się zalążkiem bazy remontowej Marynarki 
Wojennej i przystąpiły do. normalnej , aczkolwiek skromnej jeszcze 
działalności.

Teraz prace ruszyły raźniej, zaczęło przybywać pracowników. 

Równolegle z porządkowaniem terenu, budynków i ocalałych urządzeń 
poczęto zbierać, kompletować i montować ściągane zewsząd i różny
mi sposobami urządzenia i maszyny. Wydatnej pomocy w organizowa
niu pierwszego parku maszynowego Warsztatów Remontowych Środ
ków Pływających udzielali oficerowie i żołnierze radzieccy, którzy 

w ramach bezgotówkowej wymiany handlowej - typowego zjawiska po
czątkowego okresu powojennego - przekazali wiele narzędzi i ma
szyn pracownikom Warsztatów. W ten sposób zdobyto m.in. 7 pierw

szych obrabiarek do drzewa, które w dniach między 4 a 6 listopada 
1945 r. przewieziono wraz z ciągnikiem z okolic mleczarni na Gra
bówko. Następnie sprowadzono >z portu handlowego silnik elektry
czny i w ten sposób tworzono prawie z niczego pierwszy park ma
szynowy zakładu remontowego Marynarki Wojennej.

Organizatorami i inspiratorami szczególnie wyróżniającymi się w 
poszukiwaniach i urządzaniu parku maszynowego Warsztatów byli 
m.in.: ppor. mar.' Wincenty Zawiasa, ppor. mar. Marian. Hardy, ppor, 

25/ rnar. Józef Jiran, st.bosm. Karczewski i ob. Władysław Celner. '
W dniu 1 października 194 5 r. władze radzieckie przekazały Ma

rynarce Wojennej teren i zabudowania zakładu, co pozwoliło przystą
pić do zorganizowanej odbudowy i odtwarzania poszczególnych dzia- 

24/ Archiwum Marynarki Wojennej (AMW), sygn. 2/15, S, 41. 
25/ M, Filipowicz: relacja, s. 186.
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łów produkcyjnych. Wyremontowano przede wszystkim kuchnię, sto
łówkę, łaźnię i inne pomieszczenia dla załogi. Równocześnie pod 
kierownictwem ppor. mar. Mariana Hardego, bosm. Tomczykowskiego 
i bosmanmata Trzeciaka rozpoczęto kompletowanie i montaż obrabia
rek, podczas gdy chor. mar. Stefan StankoWski i bosmanmat Fredel 

organizowali dział ślusarzy i spawaczy, zaś bosmanmat Łyszcz pro
wadził naprawę sieci elektrycznej i dźwigu, a ppor. mar. Seiden 
Mosse kierował naprawą kotłów parowych.35/

W dalszej kolejności odbudowano kotłownię, kuźnię i główną halę 
produkcyjną oraz prowizorycznie naprawiono i zabezpieczono sieć 
wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną, doprowadzając wodę i świa

tło do wyremontowanych i używanych już pomieszczeń. Prądu dostar
czała wyremontowana nieco wcześniej przez marynarzy kompanii tech
nicznej siłownia dieslowska o mocy 500 KW w porcie wojennym na 
Oksywiu.37^

Całokształtem prac porządkowo-remontowych i organizacyjno-pro- 
dukcyjnych kierował Zastępca Dowódcy do spraw technicznych 1 Sa
modzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego mjr inż. Władysław 

Tarnowski, który od chwili wyzwolenia był nieoficjalnym kierownikiem 
tego odradzającego się zakładu remontowego Marynarki Wojennej, zaś 
z chwilą powstania ludowej Marynarki Wojennej został mianowany kie
rownikiem Warsztatów Remontowych środków Pływających, Funkcję 
tę mjr Tarnowski pełnił do dnia 3 grudnia 1945 r.

W międzyczasie, na mocy rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska 

Polskiego z dnia 28 października 1945 r,, z dniem 20 listopada War
sztaty Remontowe środków Pływających zostały przemianowane na 

28/ Stocznię Głównego Portu Marynarki Wojennej. ' Z dniem 1 grudnia. 
194.5 r. Stocznia stała się samodzielną jednostką budżetową, podpo

rządkowaną jednak nada! gospodarczo Dowódcy Głównego Portu.
Etat Stoczni przewidywał 179 osób załogi, w tym 46 osób mieli sta
nowić wojskowi służby czynnej, zaś 133-osoby kontraktowi pracowni

cy cywilni.'wojska (Stocznia była nadal, w myśl obowiązujących wów- 

Só/^Zdzisław" Waśico: W^ybrane zagadnienia udziału Marynarki Wojen-- 
nej w odbudowie gospodarki morskiej w latach 1945-1949."Biule
tyn Historyczny", (Wydział Historyczny Zarządu Politycznego Ma
rynarki Wojennej ). Gdynia 197.1, s. .137, 

27/ Tamże, s. 130, 137.
28/ AMW, sygn. 2/.15, s, 8, 17,41.
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czas przepisów, •'jednostką wojskową).
Kierownikiem Stoczni po odejściu mjr Tarnowskiego został na 

okres od 4 grudnia 1945 r. do 30 kwietnia 1946 r, kmdr' ppor. inż. 

Witold Szulc, były kierownik Warsztatów Portowych Marynarki 
Wojennej w 1939 r. Zastępcą Kierownika Stoczni do spraw eksplo- 

31/ stacyjnych był w tym czasie kmdr ppor. inż. Roman Somnicki 
(w okresie od października 1928 r. do września 1933 r. pełni on 

obowiązki Kierownika Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej w 
Gdyni).

Do podstawowych zadań produkcyjnych Stoczni należały remonty 
i bieżąca konserwacja jednostek pływających Marynarki Wojennej, 
których w tym okresie nie było jeszcze zbyt wiele. Stanowiły je 

głównie okręty podwodne "Sęp", "Ryś" i "Żbik", które w dniu 24 

października 1945 r.-powfóąiły dó kraju po okresie wojennego inter
nowania ich w Szwecji. Stocznia wykonywała również bieżącą kon
serwację wszelkiego rodzaju jednostek pomocniczych, należących 
do Oddziału Pomocniczych środków Pływających. i Przystani Głów- 

32/ nego Portu Marynarki Wojennej. ’
Remonty jednostek pływających Marynarki Wojennej w omawia-" 

nym okresie sprowadzały się jedynie do prostych prac remontowych, 
co było spowodowane brakiem urządzeń o odpowiednim standarcie 
technicznym i niedoborem wykwalifikowanego personelu technicznego 
i pomocniczego. Niemniej jednak już we wrześniu 1945 r. załoga 
Warsztatów Remontowych wyremontowała podniesiony z dna holownik 
"Hel" o wyporności 60 ton; służył on następnie przez dłuższy okres 
czasu do szkolenia nurków i wydobywania wraków. * 11

29/ AMW, sygn. 2/4.3, s. 8.
30/ AMW, sygn. 2/13, s. 34.
31/ /XMW, sygn. 2/43, s. 8.
32/ Oddział ten powołany został do życia rozkazem .Naczelnego Do

wódcy Wojska-.Polskiego z dnia 30 listopada 1.945 r. Pierwszym 
Szefem Oddziału od dnia 1 stycznia 1946 r. był kmdr Włodzi
mierz Steyer. Oddział dy sponowa! na dzień 1 stycznia 1946 r.
11 pomocniczymi jednostkami pływającymi. Były to m.in. 2 kutry 
motorowe "Batory1' i "Oksywie", motorówka "Korsarz", 2 holowni
ki - "Het" i "Lech", motorówka szybkobieżna "Jurat j", iMonowy 
dźwig pływający o-.-az 2 krypy.
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Wiele prac porządkowych na terenie zakładu i portu wykonywa
no przy użyciu jeńców niemieckich, którzy do października 1945 r. 

33/ pracowali pod nadzorem żołnierzy radzieckich. ' W miarę komple

towania maszyn i urządzeń oraz napływu zarówno byłych pracowni
ków Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej, jak i nowych rze
mieślników, Stocznia rozpoczęła wykonywać również prace bardziej 
złożone.

Spośród pracowników-specjalistpw, którzy jako pierwsi zgłosili 
się do pracy w Stoczni należy wymienić: S, Małeckiego - ślusarza 

.precyzyjnego, K. Jewasińskiego - ślusarza precyzyjnego, S. Założy- 
ka - elektryka, J. Paska - spawacza, W. Majewskiego - odlewnika, 

J. Łożyńskiego - kotlarza, P. Mamela - spawacza oraz wielu innych, 
którzy swoją pracą na przełomie lat 194 5/46 i doświadczeniem w 

zakresie swych specjalności wnieśli duży wkład w uruchomienie za
kładu remontowego, jakim stała się Stocznia Głównego Portu Mary- 

I ' ’ * 34/narki Wojennej.
W grudniu 1945 r, społeczeństwo Chojnic przekazało Marynarce 

Wojennej kilkanaście poniemieckich, niedokończonych łodzi typu póH 
35/ ścigaczy. Były to dwumotorowe jednostki używane w czasie woj

ny przez hitlerowską marynarkę wojenną do szybkiego przerzucania 
załóg okrętowych, do ratownictwa oraz holowania uszkodzonych 
mniejszych jednostek. Z ramienia Stoczni odbioru tych jednostek do
konała 15-osobowa grupa pracowników stoczniowych pod kierowni
ctwem kpt. mar. Tadeusza Wajsa, ppor. mar. Mariana Hardego i ob.Wła
dysława Celnera. Remont i montaż tych jednostek był pierwszym po
ważniejszym zadaniem Stoczni, a prace przy nich trwały całą zimę. 

Mimo najlepszych chęci .nielicznej jeszcze załogi, praca Stoczni 
z przyczyn obiektywnych szła dość wolno, toteż do końca grudnia 
1945 r. zdołano wykonać tylko najpilniejsze zadania, takie jak: za
bezpieczenie na zimę 2 kotłów w kotłowni, remont samochodu i dre
zyny kolejowej oraz przygotowanie kilkunastu miejsc pracy przez 

■ wyposażenie ich w podstawowe urządzenia, niezbędne maszyny i na- 
. . 36/ .rzędzua, ___■ .

33/M. Filipowicz: relacja, s. 185-190,
34/ Tamże, s. 187.
35/ Z. Waśko: op.cit, s, 138-139.
36/ M. Filipowicz: relacja, s. 187.
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Stan załogi Stoczni na dzień 1 stycznia 1946 r. wynosił 16 pra
cowników umysłowych, 69 pracowników fizycznych oraz 4 7 osób za- 
, . . . . 37/łogi wojskowej.:

Rok 194 6 zapisał się w dziejach ludowej Marynarki Wojennej 

szybkim wzrostem ilości jednostek pływających i to zarówno bojo
wych jak i pomocniczych. W dniu 12 marca 1946 r. powróciły do 
kraju odnalezione w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec cztery 

przedwojenne trałowce: "Czajka", "Mewa", "Rybitwa" i "Żuraw", 
W dniu 5 kwietnia 1946 r. Flota Bałtycka Związku Radzieckiego 
przekazała Marynarce Wojennej 23 okręty jako należność z tytułu 

odszkodowań wojennych, w tym : 9 trałowców redowych, 12 małych 
ścigaczy okrętów podwodnych i 2 kutry torpedowe.

Tak znaczny wzrost liczby jednostek floty, które z uwagi na ich 
wojenne zużycie nie były przecież w najlepszym stanie technicznym, 
wymagał odpowiedniej bazy remontowej. Potrzeby te spowodowały 
znaczny rozwój Stoczni w 1946 T. Stan zatrudnienia wzrósł znacz
nie w tym okresie i w dniu 1O grudnia 1946 r. wynosił: 23 pracow
ników umysłowych, 216 pracowników fizycznych i 51 osób załogi 
wojskowej (9 oficerów, 7 podoficerów i 35 marynarzy)?8/

Mimo tak znacznego rozwoju, ż uwagi na brak odpowiednich 
urządzeń, Stocznia nie była w stanie zaspokajać wszystkich potrzeb 
remontowych Marynarki Wojennej w owym czasie, stąd też większość 
okrętów przechodziła remonty i dokowania w stoczniach podległych 
Zjednoczeniu Stoczni Polskich, głównie zaś w Stoczni nr 13 - obe
cnej Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

Jak wynika ze sprawozdania dotyczącego prac wykonywanych w 
1946r. przez Stocznię Głównego Portu Marynarki Wojennej, w okresie 

od 1 stycznia 1946r. do 1O grudnia 1946r. wykonano następujące 
prace remontowe i inwestycyjne: zbudowano 4 kufry torpedowe oraz 

wyremontowano'3 motorówki, 3 holowniki i 2 motorówki reprezenta
cyjne. Zabezpieczono jednostki pływające na okres zimy i wykonano 

na nich remonty bieżące i główne. Uruchomiono w Stoczni działy : 

ślusarski, motorowy, precyzyjny i stolarski, wybudowano piec tyglo
wy i uruchomiono odlewnię. Naprawiono 3 uszkodzone suwnice głów- 

37/ AMW, sygn. 48/5, s. 40. ...
3Bl Tamże.



156 

nej hali produkcyjnej, wyremontowano i ustawiono 8 tokarek, 3 wier

tarki, 2 frezarki, 3 strugarki poprzeczne, 1 dłutownicę i 7 maszyn 
stolarskich. Wykonano także remont dźwigu portowego, remont 3,5- 

tonowego dźwigu terenowego oraz wyremontowano ciągnik i 2 samo- 
39/ chody ciężarowe.

Równocześnie z rozwojem bazy produkcyjnej nastąpił rozwój ad

ministracji, organizacji i zaplecza techniczno-konstrukcyjnego. W oma
wianym okresie roku 1946 w zakresie tym osiągnięto znaczny postęp, 
gdyż zorganizowano biuro konstrukcyjne, biuro planowania i biuro 

■ buchalterii, opracowano system organizacji produkcji i zaprowadzono 
kartotekę materiałową.

Zakres wykonanych prac produkcyjnych i organizacyjno-technicz
nych zasługuje na tym większe uznanie, gdy weźmie się pod uwagę 
trudności występujące w owym okresie przy ich realizacji, a było 

ich - jak wynika ze wspomnianego wyżej sprawozdania - niemało . 
Do najważniejszych ówczesne kierownictwo Stoczni zaliczało: brak 
materiałów i trudności związane z ich zakupem, niedostatek sił fa
chowych, brak odpowiednich narzędzi, maszyn 1 urządzeń pomocni

czych oraz niemożność zakupienia ich na rynku, brak doku i dźwigu 
pływającego, zły stan zabudowań Stoczni, brak części zamiennych 
do remontowanych silników oraz zbytnia formaliśtyka i biurokracja 
związana z realizacją zakupów, jak również brak możliwości dokony
wania zakupów na wolnym rynku.

W ciągu 1946 r. nastąpiły w Stoczni zmiany personalne na kie

rowniczych stanowiskach. Od 1 maja Kierownikiem Stoczni został 
kpt. mar. inż. Wincenty Zawiasa. Głównym inżynierem po kmdr por. inż, 
Romanie Somnickim został na krótko ppor. mar.inż, Seiden Mosse, od 
którego obowiązki te przejął następnie ppor. mar. Tadeusz Rutkowski, 
pełniący dotychczas funkcję kierownika sekcji technicznej Stoczni, 
Spośród kierownictwa Stoczni w tym okresie należy wymienić również 
głównego księgowego, którym był kpt. mar. Sławomir Perski oraz za

stępcę kierownika stoczni do spraw polityczno-wychowawczych ppor.
40/ Bogdana Szafrańskiego.

39/ Tamże.
40/ Tamże, s. 55.
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Traktowanie zakładu produkcyjnego, jakim w rzeczywistości była 
Stocznia, jako jednostki wojskowej, przysparzało jej wiele kłopotów 
natury gospodarczej i administracyjnej.
Do głównych mankamentów należało to, że jako jednostka wojskowa 
podporządkowana gospodarczo i administracyjnie Dowódcy Głównego 
Portu, Stocznia nie -posiadała podstaw prawnych do samodzielnej 
działalności. Dalszym następstwem tego podporządkowania był brak 
możliwości '.zatrudniania na stanowiskach kierowniczych osób cywil
nych, Stąd też inżynierowie cywilni nie mogli być angażowani, zaś 
Oddział Personalny Wojska Polskiego nie kierował do Stoczni odpo
wiednich inżynierów-oficerów. Pozbawiało to Stocznię szerszych moż
liwości rozwojowych i doprowadziło nawet do tego, że w sierpniu 
1946 r. W Stoczni był zatrudniony tylko jeden inżynier-oficer. Był 
„nim'Kierownik-Stoczni, kpt. mar. inż...Wincenty Zawiasa. Wobec tego, 
że Dowództwo Głównego Portu hie posiadało w tym czasie inżynie- 
'ra-okrętowca,- inż. W. - Zawiasą pełnił jednocześnie zastępczo i tę fun
kcję. Był nie tylko kierownikiem zakładu' produkcyjnego, ale również 
dowódcą jednostki wojskowej, co nakładało m niego wiele dodatko
wych obowiązków o charakterze typowo 'wojskowym.

Niższy personel administracyjny hie zawsze był w stanie należycie 
i terminowo wykonywać zarządzenia władz nadrzędnych, szczególnie 
W zakresie planowania budżetowego i opracowania założeń planu 

3-letniego,
Status Stoczni jako jednostki wojskowej powodował znaczne trud

ności również w zakresie zatrudnienia pracowników cywilnych, z uwa
gi na opłacanie Ich według .uposażeń pracowników państwewych(były 

one znacznie niższe ód stawek przemysłowych, obowiązujących w 
zakładach podległych Zjednoczeniu Stoczni Polskich). Hamowało to 

w znacznym stopniu' dopływ fachówców do Stoczni i 'powodowało ich 
Odpływ do innych zakładów przemysłu okrętowego Gdyni i Gdańska. 
W czerwcu 1946 r. Z powodu niestosowania \ stawek przemysłowych 
pracownicy cywilni nosili się z zamiarem porzucenia pracy. -Dopiero 
od 1 lipca 1946 r. zezwolono na opłacanie pracowników’ cywilnych 

według stawek przemysłowych. ;
Traktowanie Stoczni jako jednostki wojskowej stwarzało wiele kło

potów także -w zakresie gospodarki firwisowej i prowadziło niejedno-
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krotnie do wadliwego dysponowania przyznanymi funduszami, stocz
nia otrzymywała przydział kredytów w okresach miesięcznych, przy 

czym z reguły kredyty te przychodziły po 15 każdego miesiąca, zaś 
należało się z nich rozliczyć w terminie do 1 następnego miesiąca. 
W praktyce więc na ich rozchodowanie pozostawało 13-14 dni. 
Gorączkowy pośpiech, jaki towarzyszył wydawaniu przyznanych fun
duszy wpływał niejednokrotnie ujemnie na wartość dokonywanych 
transakcji. Brak było również czasu na przeprowadzenie przetargu, 
zapoznanie się z cenami rynkowymi 1 wybór najkorzystniejszych 
materiałów i urządzeń. Kierownictwo Stoczni nie było również wcześ
niej informowane o wysokości kredytów, jakie będą jej przyznane w 

następnych miesiącach. Pozbawiało to możliwości prowadzenia na 
ich poczet wcześniejszych kalkulacji i utrudniało planowanie gospo- 

41/ darcze tego zakładu.

Oprócz tego w dalszym ciągu istniały złe warunki pracy w pomie

szczeniach warsztatowych, gdyż prowizoryczne naprawy uszkodzeń 
budynków i hal nie dawały należytego schronienia przed opadami i 
zimnem, szczególnie dawało się to odczuć w okresie jesieni i zimy. 

Wiele do życzenia pozostawiały warunki bytowo-mieszkaniowe pra
cowników cywilnych Stoczni, Mieszkali oni w przeciekających, zanie
czyszczonych drewnianych barakach, położonych na terenie zamknię
tym garnizonu Oksywie, W jednym baraku mieszkało około 60 osób.

W roku 1946 prokurator Marynarki Wojennej w Gdyni kpt. Burak- 
Gajewski przeprowadził w trybie nadzoru prokuratorskiego lustrację 
Stoczni. W jej wyniku wystąpił z wnlpskamł mającymi na celu ulep
szenie pracy w Stoczni. Domagał się m.in. nowego opracowania eta
tów Stoczni z możliwością zatrudniania na kierowniczych stanowi
skach również odpowiednio przygotowanych pracowników cywilnych 
oraz poddania rewizji dotychczasowego systemu finansowania Stocz
ni i dostosowania go do sytuacji i potrzeb Stoczni jako zakładu pro

dukcyjnego.
Dalsze uwagi prokuratora dotyczyły rozpatrzenia możliwości na

dania Stoczni osobowości prawnej 1 wyodrębnienia jej jako sa

modzielnego organizmu administracyjno-gospodarczego, który pi a ■-

41/ Tamże, s. 24-28.
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cowałby dla Marynarki Wojennej jako zleceniodawcy, posiadającego 
odpowiedni organ kontrolny w postaci np. Rady Nadzorczej. W myśl 
uwag prokuratora pilnym zadaniem było możliwie jak najszybsze 

przeprowadzenie remontu kapitalnego hali głównej i innych budynków 
warsztatowych w celu zapewnienia ciągłości pracy również w okre
sie mrozów, a także remont bafaków zamieszkanych przez pracow

ników cywilnych w celu poprawienia ich sytuacji bytowo-mieszka- 
niowej, z jednoczesnym wydzieleniem tych baraków z zamkniętego 

42/ , 
terenu wojskowego garnizonu Oksywie. '

Propozycje te, niewątpliwie słuszne, z różnych przyczyn nie od 

razu mogły być zrealizowane. Ich realizacja następowała stopniowo 
na przestrzeni kilku lat, w miarę rozwijania się Marynarki Wojennej, 
a wraz z nią Stoczni w okresie 3-letniego planu odbudowy i 6-let- 
niego, planu rozwoju gospodarczego Polski Ludowej.

3, Sto c z ni a M ary na r ki Wojennej w okresie 3-let- 
niego planu odbudowy w Jatach 1947 - 1949,

Realizację planu 3-letniego rozpoczęła Stocznia Głównego Portu 
Marynarki Wojennej ze wszystkimi obciążeniami i brakami roku 1946. 
Były one usuwane stopniowo na przestrzeni lat 1947-1949. Niektóre 

z nich, jak np. postulat nadania Stoczni pełnej osobowości prawnej 
i wiążąco się ż tym przejście na pełny rozrachunek gospodarczy, 
zostały zrealizowane dopiero w okresie planu ft-letniego.43/

‘Toteż rok 1947 będąc pierwszym rokiem planu 3-lctniego StoćZ-. 

nia rozpoczęła jeszcze jako jednostka wojskowa podległa gospodar
czo Dowództwu Głównego Portu. Niezależnie od tego była ona już 

pełnosprawnym przedsiębiorstwem remontowym, które prży współpracy 
z zakładami stoczniowymi Zjednoczenia Stoczni Polskich w zadowa
lającym stopniu "zabezpieczało bieżące potrzeby remontowe jednostek 

pływających Marynarki Wojennej. Równocześnie Stocznia podejmowa- 
ła prace usługowe na rzecz różnych przedsiębiorstw Wybrzeża* 

42/ Tamże, 
43/ Na pełny rozrachunek gospodarczy Stocznia przeszła w Ijstopa-

dziś 1950 r., otrzymując wówczas nażwę; Stocznia Marynarki
, . Wojennej- w ..Gdyni. / y/te-- ■ //3

44/ Z.Waśko: op.cit., s. 140.,
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W tej liczbie była kooperantem Stoczni Gdańskiej, wykonując dla 
niej poszukiwane na rynku nity, śruby i nakrętki, zaś dla Minister

stwa Komunikacji produkowała dźwigary i części elementów składo
wych przęseł mostowych, zyskując coraz większe uznanie i pozycję 
wśród przedsiębiorstw stoczniowych Wybrzeża.

Plany produkcyjne Stoczni na rok 1947 przewidywały: remont 9 
kadłubów ścigaczy i kutrów torpedowych, remont 1O silników typu 
"Packard", remont 2 holowników, 2 kutrów trałowych, remont i uru
chomienie 2 motorówek, budowę 1 holownika i 2 kutrów trałowych 

45/ . oraz wiele innych prac na terenie Stoczni. '

Jednocześnie nieco wcześniej rozkazem Dowódcy Marynarki Wo
jennej nr 42 zostały uregulowane zasady prowadzenia wszelkich 

46/ prac remontowych na jednostkach pływających Marynarki Wojennej. ’ 
Spełniały one przez dłuższy okres czasu rolę regulaminu stocznio
wego, likwidując dotychczas istniejącą dowolność postępowania w 
dziedzinie zgłaszania i prowadzenia prac remontowych. Dzięki tym 
zasadom coraz bardziej udoskonalała się sprawność organizacyjna 

ę i współpraca zakładu z oddziałami Sztabu Głównego i dowódcami 
okrętów Marynarki Wojennej w zakresie sprawnego przeprowadzania 
remontów.

Zasady te wprowadzały następujący tok postępowania. Po ustale
niu konieczności przeprowadzenia remontu, dowódca okrętu składał 
zapotrzebowanie do Dowódcy Głównego Portu przez Szefa Oddziału 
Technicznego Dowództwa Głównego Portu, określając rodzaj obiektu 
wymagającego remontu i specyfikację niezbędnych robót. Specyfika
cja była następnie kierowana do inżyniera-mechanika floty, który po
twierdzał konieczność przeprowadzenia remontu. Po otrzymaniu po
twierdzenia Szef Oddziału Technicznego kierował otrzymane zapotrze
bowanie do Głównego Inżyniera Okrętowego w celu zbadania jego 
prawidłowości i podjęcia decyzji, czy remont ma być wykonany przez 
Stocznię Głównego Portu, czy przez inny zakład stoczniowy podleg
ły Zjednoczeniu Stoczni Polskich, w tym bowiem czasie Stocznia 
Głównego Portu nie posiadała jeszcze technicznych możliwości pro
wadzenia pełnego zakresu remontu je-dnostek pływających.

45/ AMW/" sygru J-S/fL s. 40, 
46/ AMW, sygn, 8/38. • s, 65-67,.
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W przypadku podjęcia decyzji przeprowadzenia remontu prżez 
któryś z zakładów podległych Zjednoczeniu Stoczni Polskich, Głów
ny Inżynier Okrętowy zarządzał sporządzenie. przez Zjednoczenie 

kosztorysu remontu. Kosztorys taki był następnie poddawany ocenie 
przez specjalną Komisję Remontową, której stałym przewodniczącym 
był Główny Inżynier Okrętowy, zaś członkowie byli każdorazowo wy-’ 
znacżańi rozkazem Dowódcy Głównego Portu. Po komisyjnym przy
jęciu kosztorysu oraz akceptacji niezbędnych warunków technicznych 
remontu Główny Inżynier Okrętowy sporządzał zamówienie-umowę.

W przypadku gdy koszt remontu nie przekraczał sumy 300.000 
■złotych, umowę ze Zjednoczeniem Stoczni Polskich podpisywał Szef 

Oddziału Technicznego Dowództwa Głównego Portu, a zatwierdzał ją 
Dowódca Głównego Portu. Jednocześnie umowa taka była rejestrowa
na w Sekcji Finansowej Dowództwa Głównego Portu. Natomiast gdy 

koszt remontu przekraczał sumę 300.000 zł umowę ze Zjednocze
niem podpisywał Dowódca Głównego Portu, a zatwierdzał ją Wicemi
nister Obrony Narodowej, przy cżym była ona rejestrowana w odpo
wiednim Departamencie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Nadzór nad prowadzonymi pracami remontowymi sprawował z re
guły specjalista okrętowy remontowanego okrętu lub specjaliści, jeże
li zakres remontu obejmował większą ilość prac z różnych działów. 

Dowódca okrętu był zobowiązany podać w swym zapotrzebowaniu re
montowym imiona i nazwiska oficerów-specjalistów nadzorujących re
mont.

Do obowiązków oficera-specjalisty nadzorującego remont należało 
uzgadnianie ze Stocznią wszelkich warunków technicznych wykona
nia remontu i kolejności prowadzenia prac, wyznaczanie w porozumie
niu ze Stocznią terminów prób oraz uzgadnianie spraw związanych 
ż zastosowaniem materiałów zastępczych.

Odbioru prać po zakończeniu remontu dokonywała specjalna Ko
misja Odbiorcza powoływana każdorazowo rozkazem przez Dowódcę 
Głównego Portu, W przypadku niewyznaczenia komisji odbioru prać 
dokonywał dowódca okrętu i on też podpisywał ostateczny protok ół 

zdawczo-odbiorczy. .
Po dokonaniu odbioru robót Stocznia była odpowiedzialna tylko 

za zastosowanie właściwych metod i materiałów przy remoncie...
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We wspomnianym wcześniej rozkazie Dowódca Marynarki Wojen

nej postanawiał, że Stocznia Głównego Portu może przyjmować do. 
wykonania tytko te roboty, które zostaną jej zlecone osobnym zamó
wieniem przez Szefa Oddziału Technicznego. Równocześnie zabraniał 
dowódcom okrętów zwracać się bezpośrednio z zamówieniami do 
Stoczni Głównego Portu, podkreślając ze szczególnym naciskiem, że 
Stocznia Głównego Portu może przystąpić do wykonania remontu tyl

ko na podstawie wspomnianego wyżej zamówienia i po uzgodnieniu 
warunków wykonania z Głównym Inżynierem Okrętowym Dowództwa 
Głównego Portu.

Jedynie w wyjątkowych wypadkach, podyktowanych względami bez
pieczeństwa okrętu lub wynikających z zarządzenia taktycznego Szta
bu Głównego Marynarki Wojennej, dowódca okrętu mógł zlecić nie

zwłoczne przystąpienie do remontu w Stoczni Głównego Portu, Był 
on zobowiązany meldować o tym Szefowi Sztabu Głównego Marynar
ki Wojennej, Równocześnie musiał złożyć zapotrzebowanie do Dowód
cy Głównego Portu. Stocznia przystępując w miarę posiadanych środ
ków do remontu, byte zobowiązana niezwłocznie powiadomić Dowódcę 
Głównego Portu o otrzymaniu zlecenia bezpośrednio, po czym otrzy
mywała już w normalnym trybie specjalnie pilne zamówienie.

Takie postępowanie dowódcy okrętu i Stoczni było dopuszczalne 
tylko wówczas, gdy zamierzony remont nie powodował zmiany statecz 
ności okrętu,

Na początku roku 194.7 uporządkowano wiele spraw natury orga
nizacyjno-technicznej jak również zatroszczono się o przyszłość 
Stoczni. Ważnym zagadnieniem było zapewnienie wykwalifikowanych, 

kadr przez zorganizowanie szkolenia przyzakładowego. W związku 
z tym z dniem 1 lutego 1947 r, na podstawię "Umowy o naukę w 
rzemiośle" Stocznia przyjęła do nauki praktycznej pierwszych 15 ucz
niów, Część z nich była wychowankami Państwowego Domu Dziecka 
w Sopocie, Okres nauki praktycznej obejmował 3 lata. Rozpoczął się. 
t lutego 1947 r. i miał się zakończyć 31 stycznia 1950 r. Każdy z 

uczniów pozostawał pod opieką specjalnie przydzielonego opiekuna, 
którym był doświadczony, zazwyczaj starszy wiekiem pracownik Stocz

ni. Opiekun troszczył się nie tylko o postępy w- nauce swego pod- 
opiecznego, ale również był zobowiązany przejawiać troskę o jego
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właściwe wychowanie i przygotowanie do samodzielnego bytu. Oczy

wiście obowiązki opiekuna były przyjmowane dobrowolnie i traktowa-■■ 
ne jako funkcja społeczna. Uczniowie w trakcie pobierania nauki 

zawodu otrzymywali odpowiednie wynagrodzenie. Zgodnie z rozkazem 
Kierownika Stoczni Głównego Portu nr 2 z dnia 11 lutego 1947 r. 

wszyscy uczniowie w pierwszym roku pobierania praktycznej nauki 
zawodu otrzymywali wynagrodzenie według stawki uczniowskiej, którą 
wynosiła 3 złote za godzinę plus premia uznaniowa w zależności Od 
wydajności pracy. W drugim i trzecim roku nauki mieli oni otrzymy
wać stawki wedłu umowy zbiorowej dla przemysłu stoczniowego,4?'

Zapoczątkowany w ten sposób system szkolenia przyzakładowego 
zapewniał Stoczni Systematyczny dopływ młodych, należycie przygo

towanych kadr robotniczych i jest on kóntyuowańy do chwili obecnej 
przez Stocznię Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków, której pre- 
kursorką była Stocznią Głównego Portu Marynarki Wojennej. Oczy
wiście na przestrzeni lat system szkolenia przyzakładowego prze
szedł wiele modyfikacji i udoskonaleń. Obecnie prowadzi się szkole
nie nie tylko kwalifik owanych kadr robotniczych w ramach zasadni

czego szkolenia zawodowego, ale również średnich kadr tęehnićz ~ 
nych w istniejącym Technikum.

Jak wspomniano na wstępie, Stocznią mimo wykonywania zadań 
produkcyjnych była traktowana pod względem formalnym jak każda 
inna jednostka wojskowa. Stąd też -miały do niej zastosowanie wszel
kie zmiany żachodzące w owym czasie w siłach .zbrojnych, które po 

zakończeniu demobilizacji przechodziły reorganizację, Jednym z jej 
przejawów było wstrzymanie z dniem 1 lutego 1947 r, wydawania su
chego prowiantu wszystkim oficerom i podoficerom zawodowym, nie 
stołującym się w kasynie oraz wszystkim pracownikom kontraktowym, 
W zamian za suchy prowiant został wprowadzony równoważnik pie
niężny. Przedsięwzięcie to świadczyło o normalizacji sytuacji rynko

wej w kraju 1 było widocznym objawem umacniania się nowej, ludowej 
administracji gospodarczej, która umiała przezwyciężyć podstawowe 

trudności życia ekonomicznego kroju.

47/ AMW, sygn, 9/35, s. 28.
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W ślad za zmianami organizacyjnymi na szczeblu Ministerstwa 
Obrony Narodowej, jakie nastąpiły na początku 1947 r., dokonały się 
również zmiany organizacyjne W Marynarce Wojennej. W dniu 28 ma
ja 1947 r. Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz organizacyjny 
Nr 0155, na mocy którego z dniem 15 lipca 1947 r. zostało powoła

ne do życia Kierownictwo Administracyjno-Techniczne Marynarki Wo
jennej na czele z Zastępcą Dowódcy Marynarki Wojennej do spraw 
... ’ 48^ *Administracyjno-Technicznych. ' Zostały mu podporządkowane takie 

nowo utworzone komórki organizacyjno-dowódcze Marynarki Wojennej, 
jak : Główne Kwatermistrzostwo, Szefostwo Techniki, Szefostwo 
Uzbrojenia i Komenda Portu Wojennego Gdynia, która powstała w miej
sce Dowództwa Głównego Portu i przejęła większość jego zadań.

W związku z wprowadzonymi zmianami podporządkowano Stocznię 
nie Komendzie Portu Wojennego, lecz Zastępcy Dowódcy Marynarki 
Wojennej d/s Administracyjno-Technicznych przez Szefa Techniki.

Jednocześnie nastąpiła zmiana statusu prawnego Stoczni. Z dniem 

28 czerwca 1947 r. na mocy rozkazu Dowódcy Marynarki Wojennej 
nr 49 z dnia 17 czerwca 194 7 r. wszedł w życie nowy etat nr 35/81 
dla Stoczni Głównego Portu, która jednocześnie zmieniła nazwę na 
Warsztaty Remontowe Marynarki Wojennej.4^/ Warsztaty przestały być 

jednostką wojskową, uzyskując status zakładu budżetowego Minister
stwa Obrony Narodowej. Załoga wojskowa została rozformowana, a jej 
skład osobowy skierowano do Komendy Portu Wojennego i Dywizjonu 
Artylerii Nadbrzeżnej. Zadania ochrony zakładu przejęła straż prze
mysłowa. Nadal pozostało jednak naczelne kierownictwo wojskowe, w 

którym zresztą nastąpiły zmiany personalne. Z dniem 26 lutego 1947 r, 
kierownikiem Stoczni został kpt. mar. Jan Wąsowicz; poprzedni kierow
nik kpt. mar. Inż. Wincenty Zawiasa rozpoczął służbę w Wydziale Bu

dowy Okrętów Szefostwa Techniki. Kpt. mar. J. Wąsowicz pełnił obo
wiązki kierownika Stoczni," a następnie Warsztatów Remontowych do 

dnia 15 listopada 1947 r„ odchodząc w tym dniu do pracy w Szefost
wie Techniki. Stanowisko po nim przejął kmdr ppor. inż. Józef Trybel. 

Wraz z przekształceniem Stoczni w Warsztaty Remontowe zostało utwo
rzone stanowisko zastępcy kierownika Warsztatów Remontowych d/s

AMWr^gn. 87/2, s. 412-4 23?
49/ AMW, sygn. 9/36, s. 3.
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administracyjno-technicznych, Objął je por. mar. Tadousz Rutkowski, 
Nowe etaty przewidywały utworzeni® następujących komórek Or

ganizacyjnych i organizacyjno-produkCyjnych Warsztatów Remonto
wych Marynarki Wojennej: kierownictwo, kancelarię główną, Oddział 
Wartowniczy, Sekcję Polityczno-Wychowawczą, Oddział .Planowania i 
Oddział Techniczny oraz brygady motorzystów silników benzynowych, 
motorzystów silników ropnych, ślusarzy pokładowych i kadłubowych, 
ślusarzy maszyn parowych, kowali, kotlarzy i blacharzy, spawaczy 
i elektryków. Ponadto nowy etat przewidywał utworzenie Oddziału 
Kontroli Technicznej, kapitanatu oraz wydziałów: personalnego, ra
chuby, zaopatrzenia i gospodarczego.

Etat ustalał 333 stanowiska pracy dla umysłowych i fizycznych 
pracowników cywilnych, którzy byli opłacani z kredytów rzeczowych 
według Układu Zbiorowego Pracy dla przemysłu stoczniowego z dnia 
17 kwietnia 194? r. Ten sam Układ Zbiorowy Pracy obowiązywał w 

zakładach podległych Zjednoczeniu Stoczni Polskich. Spośród 333 
stanowisk pracy 83 były stanowiskami pracowników opłacanych mie
sięcznie, Z tej liczby 66 stanowisk zajmowali pracownicy umysłowi, 

a 17 pracownicy fizyczni. Na 250 stanowiskach pracownicy opłaca- 
ni byli godzinowo. '

Wraz z postępującym rozwojem sił Marynarki Wojennej powstała 
potrzeba powołania do życia zakładów usługowych, które zajęłyby 
się remontem i konserwacją napływającego stale sprzętu i uzbroje
nia oraz urządzeniami elektrycznymi, gdyż Stocznia Głównego Portu 

nie była w stanie wykonywać tego rodzaju prac. Toteż wraz z War
sztatami Remontowymi powołano do życia Zakłady Elektryczne Portu 
Wojennego Gdynia, Zakłady Uzbrojenia Marynarki Wojennej według 
etatu nr 35/83 oraz Zakłady Broni Podwodnych Marynarki Wojennej 

। 51/według etatu nr 35/98. ' Zakłady te, podobnie jak Warsztaty Remon
towe, przeszły ńa przestrzeni lat wiele zmian organizacyjnych, aby 

w końcu zjednoczyć swe moce produkcyjne, początkowo w ramach 
Wojskowych Zakładów Naprawczych, a później po przyłączeniu do 
nich Zakładu Energetycznego Marynarki Wojennej, jako Zakłady Re

montowe Marynarki Wojennej.

5O/”aMW, sygn. 35/13, s. 206-209. 
51/ Tamże, s. 210, 231,
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Zmiany i usprawnienia organizacyjne nie były jednak w stanie 
Zapobiec wszystkim mankamentom, Jednym z nich, dającym się- ciąg

le jeazćże w» znaki, był brak dostatecznej ilości maszyn, zwłaś». 
cza obrabiarek, Toteż Sprowadzano je nadal, skąd się tylko dało, 
W kwietniu 1947 r. ppor. mar, Józef Jiran został oddelegowany do 
Pucka i na Hel jako przedstawiciel Stoczni, w celu stwierdzenia, 
czy znajdujące się tam obrabiarki mogą być przydatno dla Stoczni?*/ 

W dniach 29-31 maja 1947 r, niektóre z nich zostały przywiezione 
do Stoczni,

Wielu pracowników Stoczni aktywnie uczestniczyło w różnego ro
dzaju akcjach politycznych i. społecznych prowadzonych w owym 

czasie ha Wybrzeżu. Do szczególnych akcji, w których Udział brali 
aktywiści Stoczni Zarówno woj owi jak i Cywilni, należało referen
dum w 1946 t“« i akcją wyborcza do Sejmu Ustawodawczego Polski 
Ludowej w 1947 r,

Ni© zapomniano również o stworzeniu pracownikom możliwości 
wypoczynku i rozrywki po pracy* Rolę tę miała spełniać działalność 
przyzakładowej świetlicy, będącej ośrodkiem życia towarzyskiego i 
kulturalnego pracowników Stoczni, szczególnie tych, którzy mieszka
li w barakach na terenie zakładu. Na ożywienie pracy kulturalnej 
wpłynął fakt zakupu w marcu 1947 r, pierwszego radia dla świetlicy 
oraz powołania do życia Z dniem 16 maja 1947 r. delegatury WKS 
"Flota" przy Stoczni, Pierwszymi członkami Zarządu stoczniowego 
WKS “Flota" zostalli kpt. mar. Henryk Taużowski (prezes), Ob* Zenon 
SmalC ( wiceprezes), por* mar. Tadeusz Rutkowski ( sekretarz ), ob. 

Janina■ Fałdowa' jako skarbnik, a ob. Mieczysław ■ Grela jako- gospo-■ 
_ 63/darz, '

Rok 1946 przyniósł dalszy rozwój Warsztatów Remontowych Ma

rynarki Wojennej* W czerwcu tego roku przystąpiono do prac kort- 
e^rwacyjhorąmohtowyóh ' zakrojonych na szerszą skalę.- Pracami 

tymi na podstawie komisyjnie opracowanego programu kierował za- 
stępCa kierownika Warsztatów Remontowych d/s administracyjno- 
technicznych por,mar, Tadeusz Rutkowski (w dniu 22 lipca 1946 r* 

awansowany do stopnie, kapitana). Prace te miały na celu przywr^ 

52/ AMW, syfin <36, s, 13, 
#3/ Tamże, ś. 2,
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cenie pełnej używalności budynków oraz sprawności urządzeń sto
czniowych. W ramach tych prac dokonano pod koniec roku rozbudo
wy instalacji centralnego ogrzewania, jako jednej z podstawowych 
inwestycji pozwalającej na zapewnienie ciągłości prac także w cza- 

54/ ale mrozu.' '

Oprócz działalności produkcyjnej na terenie Warsztatów Remonto
wych prowadzona była odpowiednia praca partyjno-polityczna. Zajmo
wała się nią sekcja poiityczno-wychowawcza oraz organizacje partyj

ne poszczególnych partii i stronnictw politycznych.
W omawianym okresie na terenie Warsztatów Remontowych działa

ły wśród pracowników cywilnych organizacje partyjne Polskiej Partii 
Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego i 
Stronnictwa Demokratycznego oraz organizacje młodzieżowe: Związek 
Walki Młodych i Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu 
Robotniczego. Stan ilościowy tych organizacji kształtował się różnie 
w różnych okresach, czego przykładem może być poniższe wyrywko
we zestawienie z kilku miesięcy 1948 r.:$^

Stan 
na dzień

Ilość 
zatrudn.

Przynależność 
partyjna

Organizacje 
młodzieżowe Niezorga- 

ni z ow aniPPR PPS SL SD ZMW OMTUR

l,4.1948r. 183 106 36 1 2 30 .. 107
l.S.1948r. 279 143 13 1 3? W5 85
1.6.1948r. 284 141 15 - : 1 ** 38 św 89
1.7.1948r. 275 150 24 1 35 • - 65
1.8.1948r. 291 136 24 ; 1 *** 29 ■ 101

Jak wynika z zestawienia, zdecydowaną przewagę posiadała Pol
ska Partia Robotnicza 1 ona była siłą motoryczną rozwoju Stoczni, 
a następnie Warsztatów Remontowych. Jej program przyciągał nie 
tylko bezpartyjnych, ale również wielu członków innych współistnieją

cych partii i stronnictw. I tak np. w marcu 1948 r. przyjęto do PPR 
13 osób (w tym 7 przeszło z PPS), zaś w kwietniu do PPR wstą-

55/ A MW, sygn. 98/3, S. 17, 27, 28, 38, 39, 72.
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piło 31 osób (w tym z PPS przeszło 15 osób i 1 z SD).
Rok 1949 przyniósł szereg zmian w obsadzie kierownictwa War

sztatów Remontowych. Ze stanowiska Kierownika odszedł kmdr por. 
Józef Trybel, a jego stanowisko z dniem 22 stycznia 1949 r. objął 
kmdr ppor.inż. Marian iwankiewicz. W lutym, na mocy rozkazu za
stępcy Dowódcy Marynarki Wojennej d/s administracyjno-technicznych 
do Warsztatów Remontowych zostały przyłączone Zakłady Elektrycz
ne. Z dniem 1 kwietnia 1949 r. pracownicy cywilni Warsztatów Re
montowych zostali zaszeregowani według Układu Zbiorowego Pracy 

■ dla pracowników instytucji wojskowych, którego siatka płac w swym 
ramowym układzie była zgodna z dotychczas obowiązującą Umową 
Zbiorową Pracy dla przemysłu stoczniowego. Stan zatrudnienia wy
nosił w końcu 1949 r. 414 osób.

Jednocześnie na terenie Warsztatów Remontowych rozpoczął się, 

zgodnie Z instrukcją Głównego Zarządu Związku Zawodowego Pra
cowników Cywilnych Administracji Wojskowej, ruch współzawodnictwa 
pracy. W skład pierwszego Komitetu Współzawodnictwa Pracy, który 
został powołany w dniu 15 marca 1949 r. weszli: Leopold Burakow

ski jako przewodniczący oraz kpt.mar. Tadeusz Rutkowski, Donat 
Sobolewski, Anastazy Sarnowski, Aleksander Pawlak, Marian Stacho
wiak, Józef Sadowski, Paweł Kubica, Marek Chruszczyk i Alfons 

56/ Polakowski jako członkowie. '
O rnocy produkcyjnej Warsztatów Remontowych świadczył fakt 

przerobu w 1949 r. materiałów elektrycznych na sumę 12.688.760 zł, 
hutniczych materiałów żelaznych na sumę 1.463.750 zł oraz hutni
czych materiałów nieżelaznych na sumę 377.500 zł. Jednocześnie 

zakupiono maszyny i obrabiarki wartości 19.551,500 zł oraz rnateria- 
57/ ły budowlane na sumę 2.367.870 zł. ' pozwoliło to odpowiednio roz

budować i unowocześnić park maszynowy oraz odbudować i rozbudo
wać pomieszczenia warsztatowe i magazynowe. W roku 1949 Warsz
taty Remontowe Marynarki Wojennej stały się przedsiębiorstwem Sto
czniowym o znacznych zdolnościach produkcyjnych, odgrywającym 

dużą rolę w przemyśle okrętowym Wybrzeża Gdańskiego.

56/ MW,” sygn. 125/30, s. 2,12,15,17.
57/ AMW, sygn. 182/16, s. 8-45.



Kmdr por. mgr Włodzimierz Radziszewski

PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW 1 DYWIZJONU TRAŁOWCÓW

1. Formowanie dywizjonu i jego udział w kampanii wrześniowej.

Historia 1 dywizjonu trałowców sięga okresu międzywojennego, 
a dokładnie 1933 roku, w którym została podpisana umowa między 
Kierownictwem Marynarki Wojennej a Państwowymi Zakładami inży
nierii na budowę czterech trałowców, Okręty te miały zastąpić na
byte przed trzynastu laty od Danii stare poniemieckie trałowce, któ
rym nadano nazwy: "Czajka’1, "Jaskółka", "Mewa" i "Rybitwa", 
Kierownictwo Marynarki Wojennej zamawiając budowę tych jednostek 
w stoczniach krajowych, miało na względzie, między innymi, przygo
towanie Ich do dalszej pracy na rzecż marynarki. Przed przystąpie
niem do budowy nowych jednostek został ogłoszony przetarg, w któ
rym uczestniczyła stocznia w Modlinie, będąca filią Państwowych 
Zakładów Inżynierii, Stocznia Gdyńska i stocznia rzeczna w Byd
goszczy. . . .

Kierownictwo Marynarki Wojennej zakwalifikowało do produkcji 

przedstawiony przez stocznię modlińską projekt, którego autorem był 
inż. Aleksander Potyrała. Projekt Cechowały nowoczesne rozwiąza
nia techniczne, jak napęd silnikami spalinowymi, całkov.ite zelektryfi

kowanie mechanizmów pomocniczych, możliwość zabrania dużego ła- 
' 2/ dunku min na pokład itp. ’ Umowa na budowę czterech trałowców 

według tego projektu podpisana została 23 stycznia 1933 r. między 

Kierownictwem Marynarki Wojennej a Państwowymi Zakładami Inży

nierii.
W ówczesnej nomenklaturze okręty tej klasy nazywano trawlerami 
lub minowcami.

2/ Aleksander. Potyrała, Wspomnienia dotyczące spraw Marynarki W.c 
jennej, Gdańsk 1960, s. 45. Wydz. Hist. MW (WH MW).

3/ Centralne Arch. Wojsk, ( CAW ), Zesp, KMW, t. 817/lH, pismo Biur; 
Sprzedaży PZI do KMW z dnia 5.1.1934 r.
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Jak przewidywała umową, jeden z. ok rętów, któremu nadano nazwę 
"Jaskółka", był budowany w Warsztatach Portowych Marynarki Wo

jennej w Gdyni, występujących jako poddostawca Państwowych Zakła
dów Inżynierii, Drugim poddostawcą została Stocznia Gdyńska, gdzie 
budowano trałowiec "Mowa". Dwa dalsze okręty - "Czajka" i "Rybit
wa" - były budowane w stoczni rzecznej w Modlinie,

Wiosną 1935 roku budowa okrętów została zakończona. Po ich 
odbiorze przez specjalną komisję, na czele której stał kmdr pór. 
Włodzimierz Steyer, okręty weszły w skład Marynarki Wojennej, two- 

, rżąc zespół taktyczny w postaci dywizjonu trałowców.

W 1937 roku w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni rozpoczęto 
budowę dwu dalszych trałowców tego samego typu: "Czapli" i "Żura
wia". W dalszym etapie planowano rozpoczęcie budowy większych 
trałowców pełnomorskich o wyporności około 600 ton. Wybuch wojny 
uniemożliwił jednak realizację tych zamierzeń.4^

Budowa dwóch nowych trałowców została zakończona w kwietniu 
1939 roku. Próby zdawczo-odbiorcze, przebiegające w atmosferze 

napięcia politycznego spowodowanego roszczeniami terytorialnymi w 
stosunku do Polski ze strony Niemiec hitlerowskich, zakończyły się 
tuż przed wybuchem wojny, w okresie mobilizacyjnym. Sytuacja wy
magająca pośpiechu wpłynęła na to, że oba okręty weszły w skład 
marynarki z licznymi usterkami. Ciągłym awariom ulegały zwłaszcza 
elektryczne urządzenia stepowe i przekaź nic ze, wyprodukowane 
przez przemysł krajowy specjalnie dla tych dwóch okrętów'.

Nowo wcielonych do dywizjonu okrętów nie zdążono już włączyć 
do ogólnego systemu szkolenia. Naprędce zmobilizowane załogi nie 
miały czasu, aby dobrze opanować uzbrojenie i urządzenia. Mimo to 
dywizjon dobrze spełnił swoje zadania w walce z hitlerowskim na
jeźdźcą. Już w pierwszym dniu wojny stoczył bitwę z lotnictwem nie
przyjaciela w Zatoce Puckiej, idąc w osłonie największego okrętu 
polskiego - stawiacza min "Gryfa",

Podczas bitwy poważnie ucierpiał trałowiec "Mewa”, znajdujący 
się najbliżej "Gryfa", Odłamki bomby, która wybuchła przy prawej

■ii Tadeusz Dorysiewlcz, Dywizjon trałowców i jego działania bojowe 
w 1939 r, Gdynia 1960, s. 35 (WH MW). . 



burcie trałowca, spowodowały ogromne spustoszenie na jego pokła
dzie, Dowódca okrętu kpt, mar. Wacław Lipków sl?i i jego zastępca 

ppor. mar. Sokołowski odnieśli rany, a oficer wachtowy ppor. mar. 
Zbigniew Mielczarek oraz kilkunastu podoficerów i marynarzy z za
łogi pokładowej zostało zabitych, Zniszczeniu uległ pomost bojowy, 
z którego .dowódca okrętu wydawał w dalszym ciągu rozkazy., ’. 

"Mewa" manewrując z trudem przy pomocy "Rybitwy", która wzięła 
ją na hol, weszła do portu helskiego, Pozostałe okręty, dywizjonu 
przez całą .noc krążyły w pobliżu Helu, O świcie .2 września na 

rozkaz dowódcy, floty udjftły* . się do Jastarni,. W połowie drogi zespół 
zaatakowany został niespodziewanie przez trzy wodnosamoloty nie
miecki®, które nadleciały zża półwyspu. Otworzyły one ogień z bro~ 
ni. pokładowej do Qkrętów,: .' powodując-straty W ludziach na "Czajce" 
i przebicia .'nadbudówki na "Jąskółce".®^ ..’ - ■

j. W Jastarni dywizjon prowadził obronę przeciwlotniczą i przeciw- 
■ desantową portu. Kilkakrotnie -trałowce wychodziły' także na wody 
■ Zatoki Puckiej. 12 września "Czajka", -■ "Rybitwa'* i "Jaskółka".-ostrze-. 

. liwały w rejonie cypla rew^c lego pozycje wojsk hitlerowskich, Zada

nie to powtórzyły również 14-września.’W nocy z 13 na 14 września trzy 
■okręty dywizjonu postawiły zagrodę minową na południowy-zachód 

ód cypla Półwyspu. Helskiego. Jakkolwiek zagroda ta nie"'spowodowa
ną -strat wśród sił niemieckich,.' to jednak stworzyła pewne zagrożę- ■ .... 
nie, ograniczając swobodę manewrowania okrętów Kriegsmarine na 

■wodach. Zatoki. Gdańskiej, ■ ■ ...-
Dzień 14 września był ostatnim dniem istnienia i działalności bo

jowej dywizjonu trałowców. Podczas gdy część załóg znajdowała się 
na lądzie, samoloty niemieckie przeprowadziły nalot na Jastarnię, ni
szcząc całkowicie. "Jaskółkę" 1 "Czaplę’’ oraz uszkadzając, znacznie 

"Rybltwę" i w mniejszym stopniu dwie pozostałe jednostki - "Czajkę" 
i "Żurawia”, Przed kapitulacją sił polskich na Helu załogi same zni
szczyły broń i urządzenia okrętowe, które mogłyby się- przydać nie

przyjacielowi. W ten sposób zniszczony został trałowiec "Rybitwa",
Bezpośrednio po zakończeniu? działań wojennych z Polską Niem

cy wyremontowali i wcielili do Kriegsmarine dwa okręty - "Czajkę"

5/ T, Boryśiewicz, op„ clt., s. 103- 
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i "Żurawia" - nadając im nazwy ."Westerplatte" i "Oxhóft". Obydwa 

okręty przydzielone zostały do 7 flotylli trałowców.
W późniejszym czasie podobny los spotkał także dwa inne okręty, 
zatopione na Helu - "Rybltwę" i "Mewę". Przez okres wojny cztery 
polskie trałowce pełniły służbę pod banderą hitlerowskiej Marynarki 
Wojennej,

2. Pierwszy okres służby w Marynarce Wojennej PRL

Wiosną 1945 r. w wyniku, operacji pomorskiej, przeprowadzonej 
przez Armię Radziecką i walczące u jej boku Wojsko Polskie, wyz
wolona została północna część; naszego kraju. Po wiekach zmagań 
Polska znowu wróciła na piastowskie wybrzeże morskie, na szero
kim odcinku od Braniewa aż po Szczecin.

Odzyskanie na północy kraju szerokiego pasa wybrzeża morskie
go wymagało także, oprócz przedsięwzięć natury politycznej, admini
stracyjnej 1 gospodarczej, jak najszybszego powołania do życia Ma
rynarki Wojennej jako siły zdolnej do obrony granic morskich. 
Dlatego już w dwa. miesiące po zakończeniu wojny , 7 lipca 1945 r., 
utworzone zostały Dowództwo, Sztab Główny, Zarząd Polityczno-Wy- 
chowawćzy oraz inne instytucje i jednostki Marynarki Wojennej. Aby 
ten nowy w warunkach powojennych rodzaj sił zbrojnych mógł reali
zować swoje zadania, musiał dysponować niezbędną ilością sił i środ
ków, przede wszystkim zaś okrętami* Wyposażenie Marynarki Wojen
nej w jednostki pływające stało się więc jednym z podstawowych 
problemów w tym okresie. Przede wszystkim liczono na powrót pol
skich okrętów z Anglii i ze Szwecji. Rząd polski czynił również sta
rania w sprawie otrzymania pewnej liczby okrętów ze Związku Ra
dzieckiego w ramach należnych Polsce odszkodowań wojennych prze
jętych przez ZSRR od Niemiec,

W tej sytuacji odnalezienie w brytyjskiej strefie okupacyjnej Nie
miec w porcie Travemflnde czterech polskich przedwojennych tra
łowców stało się ważnym wydarzeniem. Natrafił na nie przypadkowo 
w grudniu 1945 r, członek Polskiej Misji Repatriacyjnej Tadeusz 
Konarski, który poszukiwał/zrabowanych statków handlowych.
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Będąc oficerem marynarki łatwo rozpoznał znajome sylwetki trałow
ców stojących przy nabrzeżu Travemunde i zawiadomił o tym Sztab 
Generalny Wojska Polskiego w Warszawie.

Natychmiast po otrzymaniu tej wiadomości Dowództwo Marynarki 
Wojennej podjęło przygotowania zmierzające do przejęcia trałowców. 
Począwszy Od 2 stycznia 1946 r, zaczęto kompletować odpowiednią 
ekipę oficerów, podoficerów i marynarzy, którzy mieli wyjechać dó 
Niemiec po odbiór okrętów. Na dowódcę tej grupy, liczącej łącznie 
81 osób, wyznaczony został kmdr ppor. Kazimierz Miładowski, który 
w 1939 r. pełnił stanowisko dowódcy trałowca "Rybitwa". Jego za
stępcą do spraw politycznO-wychowawczych został przedwojenny ofi
cer marynarki por. Bogdan Wielowiejski. Dowódcą ORP "Czajka" mia
nowano kpt mar, Witolda Dobrzyńskiego, dowódcą ORP "Mewa" - por. 
mar. Jerzego Skowrońskiego, ORP "Żurawia" - por. mar. Klemensa 
Kolasę, a na dowódcę ORP "Rybitwa" wyznaczono por. mar. Mieczy
sława Wróblewskiego, Stanowisko flagowego mechanika dywizjonu 
objął por. mar. Janusz Kunde. ponadto na stanowiska oficerskie na 
okrętach zostali wyznaczeni: por, mar. Jan Pęski, por, mar. Wacław 
Bielinowicz, por. mar. Piotr Cegielski i ppor. mar. Julian Sławek.6/

W okresie przygotowawczym, który poprzedził wyjazd do Niemiec, 
przeprowadzono cykl zajęć politycznych dla podoficerów i marynarzy, 
mających na celu przygotowanie ich do pobytu w obcym kraju. 
Przeprowadzono też wykłady na temat budowy i urządzeń trałowców 
w okresie przedwojennym. Ponadto poczyniono kroki zmierzające do 
zapewnienia opieki rodzinom wyjeżdżających z kraju marynarzy. 
Dowódca Głównego Portu Marynarki Wojennej w Gdyni otrzymał po
lecenie dotyczące zaopatrzenia ich w żywność, węgiel, papierosy 

oraz zapewnienia im opieki lekarskiej.
Osoby wchodzące w skład formującego się dywizjonu trałowców 

wyjechały 23 stycznia na promie niemieckim s/s "Preussen" z Gdań

ska do Travemunde, gdzie miało nastąpić przejęcie okrętów. W dwa 

dni później 25 stycznia polscy marynarze przybyli do miejsca prze-

6/ Archiwum Mar .Woj. (AMW), t. 8/1, rozkaz nr 7 p.o. dowódcy Mar.
Woj. z 25.1.1946 r. oraz t. Żarz. Pol. Mar.Woj. ( ZP MW ) 67/15, s» 152 
i relacja ustna kmdr por. Janusza Kundego, Tenże: Powrót trałow
ców do kraju w 1946 r. "Przegląd Morski", 1970, nr 1O, s. 51-63,
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znaczenia. Tu zaokrętowali się na opuszczone przez załogi niemie
ckie trałowce.

Okręty wymagały przede wszystkim gruntownych porządków. Do
piero po przeprowadzeniu prac porządkowych można było stwierdzić, 
w jakim stanie technicznym znajdują się wszystkie urządzenia i me
chanizmy. Generalne sprzątanie i porządkowanie okrętów trwało do 
1 lutego. W. tym czasie kilku marynarzy - specjalistów niemieckich 
przychodziło jeszcze kilkakrotnie na zajęcia, ale dowództwo dywizjo
nu zabroniło im przebywania na polskich okrętach. Jak się zoriento
wano, zły stan okrętów był wynikiem celowego działania załóg niemie
ckich. Okupacyjne władze angielskie dawały im bowiem do zrozumie

nia, że okręty zostaną zabrane przez Polskę i tym samym zezwalały 
7/ 

na dewastację urządzeń 1 mechanizmów.
1 lutego zastępca angielskiego dowódcy bazy Travemunde zako

munikował kmdr ppor. Miładowskiemu, że w związku z likwidacją ba
zy okręty polskie nie będą mogły być zaopatrywane w tym porcie. 
Nie będzie również możliwości przeprowadzenia remontów. Zapropo

nowano więc dowództwu polskiemu, by dywizjon przeszedł do portu 
w Kilonii, gdzie okręty otrzymają całkowite zaopatrzenie. W tej sytu

acji zaczęto przygotowywać okręty we własnym zakresie do wyjścia 
na morze,

13 lutego "Rybitwa" i "Żuraw" opuściły Travemtlnde, udając się do 
Kilonii, dokąd przybyły jeszcze tego samego dnia. Pozostałe trałow
ce weszły do Kilonii 22 lutego. Tutaj w arsenale byłej niemieckiej 
marynarki wojennej okręty polskie pobrały przeciwlotnicze uzbrojenie 
artyleryjskie oraz trały, dzięki czemu znowu przystosowane zostały 
do wykonywania swoich pierwotnych zadań. Jeżeli chodzi o artylerię, 
to "Czajka" i "Mewa" otrzymały po 8 działek kalibru 20 mm, a "Żuraw" 
i "Rybitwa" po 5 dział tego samego kalibru.

Podczas postoju w Kilonii wykonano również niezbędne remonty, 
doprowadzając okręty do należytego stanu i wyglądu. Z posiadanych 
kredytów dowództwo zakupiło brakujące elementy wyposażenia jedno
stek, co poprawiło warunki bytowł? załóg. Nie było więc przeszkód, 

by wyruszyć do kraju.

7/ Tamże, s. 146 i 147.
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1Ó marca 1946 r. o godz. 6.00 cztery okręty polskie wyruszyły 
z portu w Kilonii, udając Się w drogę do ojczyzny. Po sześciu la

tach wojennej tułaczki dywizjon trałowców nieomal w komplecie, bo 
tylko bez zniszczonych całkowicie "Jaskółki” i "Czapli", wracał zno
wu do swego macierzystego portu - Gdyni, Po dwóch dniach podró
ży, 12 marca trałowce weszły do portu wojennego na Oksywiu.

Bezpośrednio po przybyciu dywizjonu trałowców okręty zwiedził 
dowódca Marynarki Wojennej, kontradmirał Adam Mohuczy, jego za
stępca do spraw polityczno-wychowawczych kmdr Józef Urbanowicz 
oraz inni wyżsi oficerowie Dowództwa Marynarki Wojennej.

Zgodnie z rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej z 18 stycznia 
1946 r. zwolnione z Niemiec okręty weszły w skład Flotylli Trałow
ców, formującej się z przejmowanych od Związku Radzieckiego 9 ok- 

r/ rętów tej klasy, jako jej 1 dywizjon. 1
Dowództwo dywizjonu przystąpiło do opracowania rozkładów okrę

towych, aby przystosować jednostki organizacyjnie do wykonywania 
przewidzianych dla nich zadań. Wyznaczono zadania i ustalono alar
my okrętowe, po czym przystąpiono do ćwiczeń praktycznych, mają
cych na celu zapoznanie załóg z ich obowiązkami w poszczególnych 
alarmach, W ten sposób do końca marca okręty zostały w zasadzie 

przygotowane do szkolenia na morzu.
Marynarze dywizjonu trałowców z zainteresowaniem oglądali przy

byłe do Gdyni pod koniec miesiąca okręty radzieckie. Ciekawiły ich 
szczególnie trałowce, które wspólnie Z ich okrętami miały utworzyć 
Flotyllę. Niestety nie mogli uczestniczyć w uroczystości przekazania 
okrętów ludowej Marynarce Wojennej, jaka odbyła się w pierwszą ro
cznicę wyzwolenia Oksywia — 5 kwietnia 1946 r. 2 kwietnia bowiem 
1 dywizjon trałowców opuścił Gdynię, udając się do Świnoujścia, a 

potem do Szczecina, aby wziąć udział w obchodach związanych z 
pierwszą rocznicą odzyskania Ziem Zachodnich, Postój w Świnoujś

ciu i w Szczecinie trwał do 15 kwietnia, po czym dywizjon powrócił 

na Oksywie.
Załogi okrętów przystąpiły ponownie do wykonywania zadań szko

leniowych. Ćwiczono w dalszym ciągu alarmy, sprawdzano znajomość 

8/ AMW, t, 8/1, rozkaz p.o. dowódcy Mar.Woj. nr 30 z 24.IV.1946 r.
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organizacji bojowej okrętów. Tego rodzaju zajęcia okazały się ko
nieczne ze względu na dojście młodych marynarzy, którzy ukończyli 
kurs Szkoły Specjalistów Morskich. Równolegle że szkoleniem trwały 
prace organizacyjne związane z wcieleniem przybyłych z Niemiec 
okrętów do Flotylli Trałowców. Jej dowódcą został kmdr por. Zdzisław 
Boczkowski, który przed wojną był dowódcą dywizjonu trałowców.

Ze względu na stan techniczny okrętów 1 dywizjonu, który mimo 
znacznego wysiłku ze strony ich załóg, był niezadowalający, dowódz
two Flotylli postanowiło skierować je do stoczni. W najlepszym sto
sunkowo stanie były trałowce "Żuraw" i "Czajka", toteż ich remont 
miał się zakończyć najprędzej. "Żuraw" miał wejść do kampanii już 
w październiku, a zakończenie remontu "Czajki" przewidziano na 
30 stycznia 1947 r.

Okręty przechodziły główny remont silników, remont urządzeń po
kładowych i kadłuba oraz naprawę instalacji elektrycznej. Do nadzo
ru nad pracami remontowymi włączeni zostali podoficerowie i maryna
rze z załóg, które zostały zmniejszone do 5-7 osób. Terminy remon
tów przedłużyły się jednak z powodu braku odpowiednio wykwalifiko
wanych robotników stoczniowych oraz braku niezbędnych materiałów 
i narzędzi. Był to bowiem okres, kiedy polski przemysł okrętowy za
czynał się dopiero rozwijać. Na ORP "Żuraw", posiadającym najmniej 
poważne usterki zakończono remont w przewidzianym czasie; nato- 

9/ miast pozostałe okręty przedłużyły swój pobyt w stoczni. '
Podczas remontu zaszły zmiany na stanowisku dowódcy dywizjo

nu. Latem 1946 r, obowiązki te zaczął pełnić kpt.mar. Jerzy Skowroń
ski. Pod koniec roku przekazał je jednak kpt. mar. Stanisławowi Lesz
czyńskiemu. W tym czasie zaistniały też poważniejsze zmiany organi
zacyjne, wynikające z planów rozwojowych Marynarki Wojennej.

Dowództwo Marynarki Wojennej, realizując wytyczne Sztabu Gene
ralnego WP w zakresie organizacji systemu obrony wybrzeża utworzy
ło w kwietniu 1946 roku Szczeciński Obszar Nadmorski z siedzibą 
w Świnoujściu?’^ Na stanowisko dowódcy tego Obszaru wyznaczony 

został kmdr Włodzimierz Steyer.

9/ AMW, Zesp. D-twa Mar.Woj., t. 2/8, s. 179 i 181. 
10/ AMW, Zesp. SGMW, t. 2/15, s. 224 i 236
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Następnym pociągnięciem, mającym na calu wzmocnienie i 14su- . 
modzielnienle nowo zorganizowanego ŚON-u, było utworzenie odręb
nej flotylli stacjonującej ,w Świnoujściu. Flotylla Szczecińskiego Obr 

szaru Nadmorskiego miała się składać według pierwotnych planów z 
kilku zespołów okrętów. Najpoważniejszym zespołem był 1 dywizjon 

trałowców w składzie: ORP "Czajka", ORP "Żuraw", ORP "Mewa" i 
ORP "Rybitwa", Dywizjon ten był traktowany jako zalążek później
szej Flotylli Trałowców SON. Następnym zespołem była grupa ściga- 
czy okrętów podwodnych w składzie; "Śmiały", "Nieuchwytny", "Spraw

ny" i "Odważny". W skład Flotylli SON wchodzić miały ponadto : 
szybkobieżny kuter , uzbrojony "KU-l" 1 "KU-6", mające stanowić za-, 
lążek przyszłej flotylli rzecznej na Odrze, Obydwa kutry pochodziły 
z byłej Flotylli Rzecznej na Polesiu. W październiku 1946 r, kutry 
sprowadzono do Gdyni z Płocka, gdzie przechodziły gruntowny re- 

- i1./ mont. Do Świnoujścia miały być skierowane na wiosnę 194? r. 
Jeżeli chodzi o trałowce, to miały one zostać wcielone w skład Flo
tylli SON po zakończeniu remontu.

Pierwszy opuścił stocznię trałowiec "Żuraw", Wszedł on do kam
panii z dniem 1 listopada 1946 r. i przydzielony został czasowo dp 
2 dywizjonu trałowców. Jednak już pod koniec tego miesiąca "Żuraw" 
skierowany został do Świnoujścia.

W składzie okrętów mających utworzyć Flotyllę Szczecińskiego 
Obszaru Nadmorskiego nastąpiły pewne zmiany, na skutek czego 
wraz z "Żurawiem" udał się do Świnoujścia ścigacz "Błyskawiczny", 
który według poprzednich planów miał pozostać do dyspozycji do

wódcy bazy Gdynia, jak również szybkobieżny kuter trałowy nr 2, 
Kuter ten drogę z Gdyni do Świnoujścia miał przebyć na holu ciąg

nionym przez ORP "Żuraw".
Cały ten niewielki zespół przeznaczony dla Szczecińskiego Ob--- 

szaru Nadmorskiego wyruszył do Świnoujścia 29 listopada 1946 r. 

Pierwszy dzień podróży minął spokojnie. Nic nie zapowiadało trage

dii, jaka się miała wydarzyć nażajutrz.
30 listopada o godz. 6.38 zespół minął pławę nr 1 toru wodnego 

prowadzącego do Świnoujścia. Dowódca "Żurawia" kpt mar. Klemens

11/ AMW, Zesp. DMW t. z/8, s, 48 i 49.
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Kolasa, będący jednocześnie dowódcą zespołu, zmniejszył prędkość 
okrętu do 9 węzłów. Idąc "mała naprzód" okręty zbliżyły się o go
dzinie 8.00 do pławy nr 5. Wtedy właśnie, w odległości 200 m od 
boi, dziób holowanego przez "Żurawia" kutra trałowego zanurzył się 
raptownie pod powierzchnię. Kuter momentalnie zatonął.

"Żuraw" i "Błyskawiczny" przystąpiły natychmiast do akcji ratow
niczej. Wyłowiono z wody załogę kutra, jednakże nie w komplecie. 

Brakło jednego marynarza - Tadeusza Dzierzkowskiego. Dalsza ak- 
ja ratownicza nie przyniosła rezultatu. Wyłowiono jedynie różne 

‘ przedmioty z zatopionego kutra. Marynarza nie odnaleziono.
Po przybyciu "Żurawia" i "Błyskawicznego" do Świnoujścia do

wódca SON kmdr Włodzimierz Steyer zarządził przeprowadzenie do

chodzenia w sprawie tego tragicznego wypadku. Dochodzenie wska
zało na dwie możliwe przyczyny katastrofy: zderzenie się kutra z 
niewidoczną przeszkodą podwodną lub oderwanie się jego dziobnicy, 
spowodowane wadami konstrukcyjnymi albo wynikłe z niewłaściwie

12/ przeprowadzonego remontu. '
Tragiczna w skutkach awaria kutra przez długi czas rozpatrywa

na była przez Dowództwo Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego i 
Dowództwo Marynarki Wojennej. W sprawie tej toczył się również 
proces sądowy.

Po upływie niecałego miesiąca od tego wydarzenia w grudniu 
1946 r, ORP "Żuraw" na prośbę Wydziału Hydrografii Sztabu Głów
nego Marynarki Wojennej przeprowadził kontrolę stanu oznakowania 
toru wodnego prowadzącego do Kołobrzegu. Było to pierwsze zada
nie zapowiadające zmianę charakteru pracy tego okrętu, jaka nastą
piła w niedalekiej przyszłości. Jeżeli chodzi o pozostałe okręty 
1 dywizjonu trałowców, to przeszły one do Świnoujścia po zakoń

czeniu remontów,
18 czerwca 1947 r. dowództwo dywizjonu przejął od kpt.mar. Sta

nisława Leszczyńskiego kpt. mar. Bolesław Chrostowski, który jedno

cześnie objął obowiązki dowódcy ORP "Czajka", Ponieważ w dywiz
jonie brak było w tym czasie oficerów, dowódcami pozostałych okrę
tów byli podoficerowie : dowództwo "Mewy" pełnił st. bosm. Julian 

12/”Kuter ten był poniemiecką jednostką pomocniczą, wyremontowa
ną po wojnie i wykorzystaną do stawiania wiech trałowych.
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Bindek, a. "Rybitwy*' - st. bosm, Zygmunt Szala, W całym dywizjonie 
liczącym cztery okręty było tylko 5 oficerów, 12 podoficerów i 33 

13/ marynarzy. '

W momencie gdy kpt. B. Chrostowski obejmował dowództwo okrę- 
tu 1 dywizjonu, "Czajka" znajdowała się już w kampanii, lecz prób
ne wyjścia na morze wykazały szereg wad powstałych podczas re
montu. Stwierdzono mianowicie, że w podstawie działa nr 1 wystą
piły nieszczelności, a prawy silnik przy Zbyt szybkich obrotach wy
rzuca oliwę. Nie pracował także jeden agregat w siłowni pomocni
czej. Szereg usterek wykazywała także "Mewa", której dowódcą 
został w sierpniu 1947 r. kpt. mar. Andrzej Pierzyński. Dlatego też 
wkrótce po opuszczeniu stoczni "Czajka" i "Mewa" zostały ponownie 
wycofane z linii celem przeprowadzenia na nich dodatkowych prac 
remontowych. W październiku "Czajka" postawiona w stan II rezerwy, 
została całkowicie pozbawiona załogi, a "Mewa" znajdowała się w 
stanie I rezerwy. Jedynym sprawnym (oprócz "Żurawia") trałowcem 
była tym okresie "Rybitwa", której dowództwo objął por. mar. Sta
nisław Błażejewicz. Oficer ten został także wkrótce dowódcą dywiz
jonu, Początkowo przejął te obowiązki od kpt. mar. B. Chrostowskiego, 
Czasowo na okres jego urlopu zdrowotnego, a od kwietnia 1948 r, 
na stałe, pełniąc jednocześnie obowiązki dowódcy "Czajki",

W czasie gdy na trzech okrętach dywizjonu trałowców przepro
wadzano prace remontowe, czwarty okręt, ORP "Żuraw" wykonywał 
zadania zlecone przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, Do 
pełnienia tego rodzaju służby został odpowiednio przystosowany 
przez zainstalowanie niezbędnych urządzeń. W lipcu 1948 r. Biuro 
Hydrograficzne wystąpiło do dowódcy Marynarki Wojennej z wnios
kiem o wydzielenie "Żurawia" «ze składu Flotylli SON i przekształęe- 

14/ nie go na okręt hydrograficzny. Ze względu na poważne zadania, 
jaki© zwłaszcza w tym pierwszym, powojennym okresie stały przed 
służbą hydrograficzną marynarki, wniosek ten został zaakceptowany. 
Z dniem 15 sjerpnia 1948 r. "Żuraw" został wyłączony ze składu 
Flotylli Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego i przekształcony na 

okręt hydrograficzny.

15/ AMW, Zesp, dyw.doz., t. 963/36, s. 1.
14/ AMW, Żesp, DMW, t. 82/15, s. 328.
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Zmniejszony liczebnie dywizjon trałowców rozpoczął tymczasem 

prowadzenie codziennego szkolenia. Okręty wychodziły na morze po
jedynczo lub zespołowo. Załogi, Zajęte dotychczas głównie pracami 
remontowymi i porządkowymi, mogły obecnie nabierać umiejętności i 
nawyków w obsłudze mechanizmów, uzbrojenia i urządzeń okręto
wych. Nie obeszło się przy tym bez przykrych wydarzeń. 14 kwiet
nia 1949 r. "Czajka" przebywająca w Gdyni, podczas dobijania do 
mola uderzyła dziobem w nabrzeże basenu nr 1O, uszkadzając po- 

15/ szycie dziobowe i zginając dziobnicę. Wypadek ten był wynikłem 
• niedokładnego poznania przez dowódcę właściwości manewrowych 
okrętu.

Jak już wspomniałem, dywizjon miał stanowić zalążek Flotylli Tra
łowców Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego. Jednak przewidywa
ny rozwój SON ograniczono, a w niedługim czasie został on rozwią
zany.

W maju 1949 r. kontradmirał Włodzimierz Steyer, który dwa lata 
wcześniej objął stanowisko dowódcy Marynarki Wojennej , wystąpił 
do Sztabu Generalnego WP z wnioskiem o rozwiązanie Flotylli 
Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego stwierdzając, że w razie po
trzeby dowódca SON otrzyma konieczną ilość okrętów. Zaproponował 
natomiast utworzenie dywizjonu dozorowców z wchodzącego w skład 
Flotylli 1 dywizjonu trałowców. Po zaakceptowaniu tego wniosku 
przez Sztab Generalny WP trałowce w lipcu 1949 r. przeszły ze 
Świnoujścia do Gdyni, gdzie do końca miesiąca zostały przeorgani
zowane w Dywizjon Dozorowców i zdały niepotrzebny już sprzęt tra

łowy.

15/ AMW, Żeśp.dyw. doz., t. 963/36, s. 48.



Dr Jarosław Rusak

REWINDYKACJA Z NIEMIEC POLSKIEGO TABORU PORTOWEGO 
I RYBACKIEGO PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej podjęto 
starania o rewindykację polskiego taboru morskiego, wywiezionego 
przez okupanta i rozproszonego po różnych portach Europy. Rewin
dykacją zostały objęte przede wszystkim statki pomocnicze f holowni
ki, stacje bunkrowe, barki, motorówki, kutry itp.) i statki rybackie, 
bowiem cała flota handlowa, z nielicznymi wyjątkami, przed wybuchem 
wojny znajdowała się poza Gdynią. Dzień 1 września 1939 r. zastał 
większość polskich statków handlowych na wodach międzynarodo
wych, w portach alianckich łub neutralnych.

Z chwilą zarządzenia mobilizacji w ostatniej dekadzie sierpnia 
1939 r» flota pomocnicza i rybacka zostały w większości oddane do 
dyspozycji Dowództwa Floty. Zmobilizowane jednostki przewidziane 

były do wykonywania różnego rodzaju działań pomocniczych.
Stan ilościowy pozostawionej w kraju floty statków pomocniczych 

na dzień 1,9.1939 r. Ilustruje tabela.V
Tabela 1

Lp. Nazwa statku Pojemność 
w BRT

Rok 
budowy Armator

1 2 3 4 ... 5

• A, Holowniki portowe 
t ratowniczo

1 Tytan 274 1936 Żegluga Polska
2 Ursus 167 1924 H «

3 Atlas no 1921 H H

1? Wszystkie ze stawienia zamieszczone w opracowaniu zostały przy
gotowane w oparciu o materiały archiwalne, pochodzące z archiwum 
Gdańskiego Urzędu Morskiego w Gdyni (sygn. A 80-84) oraz z 
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku (sygn. IV/11, 
nr 212),
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1 2 3 . 4 ■5 • ■ ■

4 Tur 66 192? Żegluga Polska
5 Bizon 96 1928
6
7

Hala 32 1922 Pol. Bryt, Tow.Ok*
Nida 25 1906 tł Ił H - H

8 PollUX 62 1936 Urząd Morski w 
Gdyni

9 Łoś 50 1690 Rit
1O Wulkan ■' 9 / 1907 Morski Eksport 

Węgla . .
11 Min® rwa 53 1914■ ■ . -■ ■* - ■ ■ • ■ Przybr zeż.Ż eglu- 

ga Bałtycka
12 Merkur 36 1895 - « ; i
13 Paged

\

30 1906 Paged, sp.z a,o.

i Robur VH / 879 . 1937 Poi,- Skand. Tow, 
Okrętowe

2 Skarboferme 606 1910 Morski Eksport 
Węgla i Koksu

3 Progress I 519 1926 "Progress”
4 Polrnin I

c- P°Si^ML

349 1936 "Polmin"

1 Nowa Draga 367 1907/6 Urząd Morski 
w Gdyni

2 Mamut 431 1914 H fl

3 Krab ■ ? /' .7 h ,tr‘-

4 Rok

»* S*aM-d££fi£££Ł.
i-dgśwŁ^cgełng,

T..\/ ' ? ’■ 7 fi h

1 Berkut 70 1939 Min.Przem,, Handl 
i Żeglugi

2 Gazda ? . 1926 Morski Urząd 
Rybacki

. 3 Kania ■ .'.• 26 1937 •_ w' M.

4 Orlik , .■ . 25 1937 w '• h ■ =» ’

5 Ewa 29

aenraw.'*^.—- ..w.'r<MkM«a«®siW»

1929 Morski Instytut 
Rybacki
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Oprócz wymienionych jednostek, w skład floty pomocniczej nale
ży zaliczyć 23 barki i lichtugi, 5 motorówek pilotowych, 17 kutrów 

portowych, 1O motorówek i 6 pontonów. Łączna pojemność wspomnia
nych jednostek wynosiła około 4.300 BRT.

Wykaz floty statków rybackich na dzień 1.9.1939 r. został przed
stawiony w formie tabeli.

Tabela 2

Łp. Nazwa statku Pojemność 
w BRT

Rok 
budowy Właściciel

1 2 3 4 5

A. Trawlery

1 Adam 324 1919 "Pomorze” sp. akc.
2 Barbara 325 1919 _ ' H • ,H . Ił

3 Dorota 324 1917

4 Eugeniusz 325 1917 ♦ « ; ' 0 « ' .

5 Cezary . 385 1929 . H - .. fi. . • (i

6 Franciszka 325 1917 n t* .11

7 Ławica 1 250 1918 "Ławica"

8 Korab IV 275 1919 "Korab”

9 Deltra I 252 1920 "Delfin" sp.akc.

1O Deltra II 253 1921 ii ii «

B, Lugry

1 Korab I 283 1938 "Korab"
2 Korab II 263 1938
3 Korab IH 254 1938 H

4 Delfin I 253 1938 "Delfin" sp. akc.

5 Delfin 11 . 253 1938 II II H

6 Mewa I 115 1919 "Mewa" sp.akc.

7 Mewa II 107 1914 »l Ił II

8 Mewa III HO 1916 fl H H

9 Mewa IV 108 1914 Ił H H

1O Mewa V 111 1918 II II l»

11 Mewa VI 106 1910 .Ił H H
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1 2 3 4 5 ■'

12 Mewa VII 106 1911 "Mewa" sp.akc.
13 Mewa VIII 112 1916’ "Mewa" sp.akc.
14 Mewa IX 112 1915
15 Mewa X 113 1915 41 H II

16 Mewa XI. 112 1912 t» ’ ii n

17 Mewa XII .. 113 ' 1916 •t H ił

18 Mewa XIII 446 1916 H ii ił

19 Mewa XIV 118 1916 fl II M

20 Mewa XV 105 1911 • • i» ■ «'• . w? '

Wybuch wojny zastał w budowie na stoczni w Gdyni 3 stalowe 
lugry po 250 BRT. Ponadto, oprócz statków wymienionych w zesta
wieniu, w skład polskiej floty rybackiej wchodziło około 180 drew
nianych kutrów motorowych i około 700 rybackich łodzi żaglowych, 
o łącznym tonażu około 3 OOÓ BRT, Większość floty rybackiej zo
stała - podobnie jak flota pomocnicza '- oddana w końcu sierpnia 
1939 r, do dyspozycji Dowództwa Floty.

Zmobilizowane jednostki wykonywały w pierwszych dniach wojny 
szereg różnorodnych zadań. Holowniki np. przeprowadzały statki, 
przeznaczone do zablokowania wejść portowych. Z uwagi na częste 
ostrzeliwanie portu prace te wykonywano głównie w nocy. Przy wej
ściu do portu gdyńskiego zatopione zostały m.in. stacje bunkrowe 
"Robur VII", "Progress I” l "Skarboferme",

Kutry rybackie przewoziły na Hel paliwo płynne z zakotwiczone
go na mieliźnie Zatoki Puckiej niedużego zbiornikowca. Dowoziły 
ponadto z Helu na Kępę Oksywską amunicję dla walczących oddzia
łów’ polskich. We wrześn iu 1939 r. polska flota rybacka straciła oko
ło 20 kutrów.^

Wszystkie dalekomorskie statki rybackie wybuch'wojny zastał 
bądź na łowiskach Morza Północnego lub innych, bądź w portach 
obcych, przeważnie holenderskich. >
2/ A. RopelewskiT^OOd. lat naszego rybołówstwa. Gdynia 1963, 

s. 125.
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Ponieważ w pierwszych dniach wojny rozwiązane zostało polsko- 
holenderskie przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich "Mewa", 15 

3/ lugrów przeszło dó udziałowca holenderskiego. W działaniach wo
jennych brały natomiast udział statki dbzorcze rybołówstwa "Orlik" 
i "Kania", na których zostały zainstalowane radiostacje.

Dużą rolę odegrały również statki pilotowe oraz statki komunika
cji wewnątrz portowej, służące do utrzymywania komunikacji między 
portem wojennym i handlowym. Statek "Merkur" użyty został np. do 
ewakuacji oddziałów "polskich z Gdyni na Oksywie, Bezpośrednio 
przed zajęciem przez Niemców Gdyni, szereg jednostek celowo za
topione przez otwarcie zaworów dennych. W basenie portu wojenne
go na Oksywiu zostały w ten sposób zatopione cztery holowniki : 
"Tytan", "Ursus", "Atlas" i “Tur".4'

Po zajęciu Gdyni przez hitlerowców, wszystkie holowniki, które 
'zatopiono lub uszkodzono, zostały gruntownie wyremontowane i wcie
lone do służby w niemieckiej marynarce wojennej. Polskie nazwy ho
lowników zastąpiono niemieckimi, pochodzącymi od nazw pobliskich 
miejscowości.

I tak "Tytan" otrzymał nazwę "Zoppot" (Sopot), "Ursus" - "Neus- 
tadt" (Wejherowo), "Atlas" - "Putzig" (Puck), "Bizon" - "Oliva" (Oli
wa), "Tur" - "Berent" (Kościerzyna), "Pollux" - "Grossendorf (Wielka 
Wieś), "Łoś” - "Kussfeld" (Kuźnica). Zdobyte we wrześniu 1939 r, 
holowniki. Polskiej Marynarki Wojennej otrzymały następujące nazwy: 
"Smok" * "Oxhoft" (Oksywie), "Kaper" - "Schwarzau" (Swarzewo), 
"Żeglarz" - "Glettkau" (Jelitkowo) , "Mistrz" - "Tuchel” (Tuchola), 
"Krakus" - "Kielau" (Chylonia) itd.5/

Pozostałe polskie jednostki również pod zmienionymi nazwami zo
stały wcielone do niemieckiej floty wojennej pomocniczej bądź ryba
ckiej. Statki dozorcze "Orlik" i "Kania" figurujące odtąd jako "Seadler" 
i "Kondor" pełniły początkowo funkcję rybackich statków dozorczych, 

® następnie pomocniczych jednostek hydrograficznych w niemieckiej

3/ "Polska na Morzach", Londyn 1946 r. nr 30, s, 6,
4/ J. Miciński: Polskie statki pomocnicze i specjalne 1920-1939 r, 

Gdańsk 1968 n, s. 38.
.5/ J, Micińskś; Op.ciL, ,s.. 38.
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6/ 'marynarce wojennej. Podobnie pogłęblarki "Nowa Draga" i "Mamut", 
przemianowane na "Vogeisand" i "Paserwark", używane były dla ce
lów wojskowych na terenie portu gdyńskiego. Zatopione stacje bunk
rowe "Robur VII", "Progress I" 1 "Sk arboferme" zostały przez Niem
ców wydobyte i po przebudowie użyte do podnoszenia wraków w 
różnych portach okupowanych wybrzeży.

W drugiej połowie 1940 r. Niemcy rozpoczęli przygotowania do 
użycia kutrów rybackich, w tym także około 80 kutrów polskich, do 
planowanej inwazji na W. Brytanię, znanej pod •kryptonimem "Lew 

■ Morski". 1O sierpnia 1940 r, ruszyła do Niemiec pierwsza grupa 
polskich kutrów, Ucząca około 30 jednostek. W dość krótkim odstę
pie czasu wysłano drugą partię kutrów, a następnie do końca sierp
nia jeszcze kilka Jednostek. Kutry, które pozostały w kraju, przeję
ła niemiecka marynarka wojenna. W 1941 roku większość kutrów ry- 

7/ backlch, które wysłane były do Niemiec, powróciła do kraju. '
W toku działań wojennych zatopionych zostało szereg statków 

polskich, wcielonych do niemieckiej floty. Między innymi zatopiono 
dwa holowniki: "Zoppot", były polski "Tytan" oraz "Ollva", tj, "Bizon", 
które stanowiły przed wojną własność "Żeglugi Polskiej", Pozostałe 
statki eksploatowane były przez Niemców przez cały okres okupacji.

W styczniu 1945 r. wszystkie statki zostały oddane do dyspozy
cji niemieckich sił zbrojnych.8^ Na decyzję tę wpłynęła szybko postę

pująca ofensywa zimowa wojsk radzieckich i polskich. Część kutrów 
rybackich użyto do ewakuacji obozu koncentracyjnego w Stutthofle i 
niemieckiej ludności cywilnej z rejonu ujścia Wisły do Helu. Do ewa
kuacji portów Zatoki Gdańskiej skierowano nieomal cały tabor morski 
pomocniczy i rybacki pochodzenia polskiego. Wszystkie statki otrzy
mały nakaz udania się na zachód do portów niemieckich. Statki, któ
re z jakichkolwiek powodów nie mogły uczestniczyć w ewakuacji, 
zostały przez Niemców rozmyślnie zatopione,

W następstwie działań wojennych całkowity tonaż floty statków ry
backich zmalał do 2,461 BRT i był mniejszy o ponad 6 tys. BRT od 

6? Tamże,179-7” 
7/ A.Ropelewski: op. cit, s. 125, 
8/ K. Golczewskś: Przymusowa ewakuacja z nadbałtyckich prowincji 

HI Rzesz-/, 1944-1945, Poznań 1971, s. 166.
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tonażu z 1939 roku. Flota statków pomocniczych nie istniała. Statki 
zajęto przez Niemców zostały rozproszone po różnych okupowanych 
portach.

1. Przygotowania do rewindykacji.

Pod koniec 1945 roku został zawarty układ pomiędzy rządem pol
skim i brytyjskim w sprawie rewindykacji mienia polskiego, zagarnię
tego przez Niemców, a następnie wywiezionego do brytyjskiej strefy 

okupacyjnej.'Starania o rewindykację polskiego taboru pływającego 
zostały podjęte już w 194 5 roku przez ówczesne Ministerstwo Żeglu
gi. W pracach rewindykacyjnych uczestniczyły następujące placówki 
i instytucje: Polska Misja Morska w Londynie, Polska Misja Morska 
w Hamburgu, Samodzielny Referat Rewindykacyjny Głównego Urzędu 
Morskiego w Gdańsku (późniejszy Gdański Urząd Morski) oraz 

Generalny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego.
Przed Samodzielnym Referatem Rewindykacyjnym stanęło zadanie 

rewindykacji morskich jednostek pływających i portowego wyposaże
nia pływającego.1^' Kierownikiem Samodzielnego Referatu Rewindyka

cyjnego został kapitan ż.w, Stanisław Kubin. Ministerstwo Żeglugi i 

Handlu Zagranicznego w Warszawie mianowało go równocześnie swo
im przedstawicielem w portach niemieckich, znajdujących się w bry
tyjskiej strefie okupacyjnej. W styczniu 1946 r, kapitan ż.w. Stanisław 
Kubin upoważniony został do przeprowadzania następujących czyn
ności związanych z odzyskaniem polskiego taboru :

i. poszukiwania statków, taboru i wyposażenia portowego pochodze
nia polskiego i Wolnego Miasta Gdańska:

2. przyjmowania za zgodą odpowiednich władz statków, taboru, wy
posażenia portowego i kwitowania ich odbioru w imieniu Minister
stwa Żeglugi 1 Handlu Zagranicznego;

9/ Archiwum Gdańskiego Urzędu Morskiego w Gdyni, A 220-8, 
Pismo Departamentu Żeglugi do Ministra Żeglugi z czerwca 19SQr.

10/ Tamże, A 220-13. Pismo Samodzielnego Referatu Rewindykacyjne
go GUM do Wydziału Zaopatrzenia GUM z 25.4.1949 r.
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3. podejmowania odpowiednich kroków celem zabezpieczenia preten
sji Polski w stosunku do statków, taboru i wyposażenia portowe
go pochodzenia polskiego;

4, dokonywania w porozumieniu z odpowiednimi władzami koniecznych 
napraw statków, taboru 1 wyposażenia portowego;

'5. wywieszania flagi polskiej na odzyskanych statkach ido zaopat
rywania ich w odpowiednią załogę l ...... .

6. załatwiania wszystkich innych spraw połączonych z odzyskaniem, 
zaopatrzeniem i transportem statków, taboru i wyposażenia porto
wego dla Polski,
Otrzymawszy tak szerokie pełnomocnictwa kpt, ż.w. S, Kubln zo

stał delegowany do strefy okupacyjnej angloamerykańskiej w Niem
czech celem rewindykacji statków, holowników rybackich oraz wszel
kiego rodzaju taboru pływającego, który w roku 1939 zarejestrowany 
był w Gdyni, Gdańsku oraz innych portach polskich. Jednocześnie 
Ministerstwo Żeglugi 1 Handlu Zagranicznego zwróciło się do władz 
okupacyjnych angloamerykańskich o udzielenie kapitanowi Kubinów! 
jak najdalej idącej pomocy, 

f Podstawową trudnością,z jaką zetknięto się już na początku, by
ło zbieranie wszelkiego rodzaju danych, mających na celu poparcie 
zgłoszeń rewindykacyjnych lub uzupełnienie szczegółów w nich za
wartych. Zdecydowana większość dokumentów urzędowych została 
przez Niemców wywieziona lub uległa zniszczeniu w czasie działań 
wojennych, Władze brytyjskie przyjmując zgłoszenia reklamacyjne, 
żądały tymczasem obszernego dowodu dokumentacyjnego, uwzględnia
jącego następując© dane Jednostek: typ, rok budowy, miejsce budo
wy, materiał, tonaż, długość, szerokość, zanurzenie, ople maszyny, 
miejsc® budowy maszyny ftp. Ponadto trzeba było przedstawić? zaś- 
wiadczenłe rejestracyjne T pomiarowe, polisy asekuracyjne, dokumenty 

stwierdzające kupno jednostki, adresy firm lub maklerów, za pośr®d« 
"12/ nietwem których kupiono daną. jednostkę, nazwę stoczni ftp/ 

li/" Tamże. 'Pismo £>yr,'OM '■ J, Poznańskiego do kpt. ż.w, S. Kubina 
z. 22,1,1946 r, ' 

12/ Tamże, A 220-6.
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Pewne dane, których żądano, można było znaleźć w Lloyda Re
gister, ale odnosiły się one tylko do statków handlowych, rybackich 
i większych holowników* Podstawowego w ięc znaczenia nabrała spra
wa gromadzenia dowodów polskiego pochodzenia jednostek. Zbiera
niem tych dowodów zajął się Samodzielny Referat Rewindykacyjny 
GUM oraz instytucje, które przejęły dawne organizacje lub firmy go- 

13/ spodarki morskiej, ' Brak dokumentów zastępowano zeznaniami ma
rynarzy lub osób zatrudnionych w porcie, które po przetłumaczeniu 
na język angielski, były legalizowane u konsula brytyjskiego w Gdań
sku. Za pośrednictwem angielskiego Ministry of War Transport zaś
wiadczenia te przesyłano do Oddziału Reparacji i Rewindykacji przy 
brytyjskiej Grupie Armii Renu w Hamburgu. Technicznym opracowa
niem zeznań zajmował się Wydział Prawny GUM (radca Stefanowicz)^4

Do społeczeństwa został skierowany apel podany przez radio i 
prasę, wszywający do składania zeznań. Pomimo iż nie spełnił on w 
pełni pokładanych w nim nadziei, to jednak przyczynił się do usta
lenia szeregu nowych faktów. I tak, np, pracownik Biura Portowego 

w Gdyni Jan Mrowiecki zabezpieczył i dostarczył do Samodzielnego 
Referatu Rewindykacyjnego część oryginalnego rejestru niemieckiego, 

' 15/dotyczącego skonfiskowanych jednostek polskich w Gdyni. ' 
Umożliwiło to przyspieszenie postępowania rewindykacyjnego.

Szereg danych dotyczących dalszych losów zagarniętych jedno
stek podali w formie zeznań: Janusz Minta, szyper Bronisław Szefe

ra, kpt. Antoniewicz, kpt. Laskowski, kpt* Grycmacher, W oparciu o 
zeznania można było ustalić zmiany konstrukcyjne, jakie przeprowa
dzili okupanci na polskich statkach w okresie wojny. Tego rodzaju 
dane ułatwiały rozpoznawanie jednostek, zmieniających kilkakrotnie 
swoje nazwy oraz właścicieli. Pewne informacje, na ten temat napły
nęły również od Polaków Znajdujących się na terenie Niemiec, a 

zrzeszonych w miejscowych Związkach Polaków,

13/ W tej sprawie' na wiązano współpracę z Morskim Urzędem Rybac
kim, Wydziałem Żeglugi GUM, Zjednoczeniem Stoczni, Zarządem 
Przedsiębiorstw Portowych, Polskim Związkiem Żeglarskim oraz 
Zarządem Żeglugi Śródlądowej,

14/ Tamże, A 220-5. Pisrno kpt, ż.w, S. Kubina do Dyrektora Depar
tamentu Morskiego Min. Żeglugi i Handlu Zagr. z 11,11.1946 r, 

1.5/ Tamże, Pismo kpt. ż.w, S. Kubina do Dyrektora GUM z dnia 
23*6.1946 r. ..
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Po kapitulacji Niemiec zaczęli oni samorzutnie rejestrować majątek 
, , . . . , . 16/polskł wywieziony z kraju. '
Roszczenia rewindykacyjne poparte szczegółowymi zeznaniami, 

składane przez Samodzielny Referat Rewindykacyjny, zadowalały cał
kowicie wymagania Oddziału Reparacji i Rewindykacji znajdującego 
się przy Głównej Kwaterze brytyjskiej Armii Renu.

2. Przebieg rewindykacji.

W pierwszą podróż po jednostki zwrócone przez okupacyjne wła
dze brytyjskie wyruszył kpt. ż.w, S, Kubin 20 grudnia 1945 r. z por
tu gdyńskiego na s/s "Preussen". Wraz z nim odbywało podróż 30 
członków załogi, którzy mieli obsadzić zwolnione jednostki. Do Lube
ki statek dotarł 22 grudnia o godz, 16.00. Z polecenia brytyjskiego 
oficera z Ministry of War Transport załogę przewieziono samochoda
mi do Kilonii, gdzie miała przejąć czekające tam od sierpnia trzy 
holowniki, co do których nie było wątpliwości, iż są polskie. Były to: 
"Atlas" (eks - "Putzig"), “Tur" (eks- "Berent") oraz holownik Mary
narki Wojennej "Kaper" (eks - "Schwarzau").17/

W portach niemieckich znajdowała się w tym okresie wielka licz
ba statków o różnym tonażu, które w większości były jeszcze obsa
dzone przez załogi niemieckie. Statkami tymi zarządzał "War Trans
port", a ich ruch kontrolował Naval Serulce Control Officer, który po
dawał równocześnie rozminowane trasy przejść. Komisje z wielu 
państw dokonywały odbioru swoich statków. Statki te były w większoś
ci zdewastowane. Niemcy wiedząc, że będą musleli je oddać, nie po
dejmowali żadnych prac, by utrzymać jednostki w dobrym stanie. 
W brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec nie było jeszcze wówczas 
przedstawiciela Polski.

Odbiór holowników nastąpił 24 grudnia. Władze brytyjskie odmówi
ły wykonania jakiegokolwiek remontu przed podróżą powrotną oświad
czając, źe oddają holowniki w takim stanie, w jakim przyjęli je od

16/ Tamże. Raport kpt. ż.w. S. Kubina do Dyrektora Departamentu 
Morskiego Min. Żeglugi Ł Handlu Zagr. z 11.11.1946 r.

17/ Tamże. " '
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Niemców. ' Niemożliwe okazało się także pożyczenie przynajmniej 
jednej lornetki.

25 grudnia holowniki rozpoczęły samodzielną podróż do kraju. 
Już po kilku godzinach podróży ujawniły się defekty maszyn. Holow
nik "Atlas" został wzięty na hol "Tura". Ze względu na pogarszają
ce się warunki nawigacyjne oraz zmniejszającą się ilość wody i bun
kry konwój zawinął do Trelleborga. Po uzupełnieniu zapasów wody 
i paliwa oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych na 
"Atlasie" holowniki opuściły Trelleborg 30 grudnia. Podróż kontynu
owano wzdłuż brzegów szwedzkich aż do latarniowca, który wyzna
czał początek rozminowanego pasa wód, prowadzącego pod Hel. Nie 
sprzyjające warunki nawigacyjne utrzymywały się nadal. Na "Atalsie" 

i "Kaprze" nastąpiło częściowe zalanie wodą pomieszczeń maszyno
wych i pasażerskich.

1 stycznia 1946 r. holowniki zacumowały w porcie gdyńskim. 

W dwa dni później specjalna komisja dokonała oficjalnego odbioru 
holowników. "Atlas" 1 "Kaper" zostały skierowane do Gdańska. Nowa 
obsada taboru pływającego przejęła statki 4 stycznia 1946 r. Holow
nik "Kaper" został ostatecznie przekazany przez GUM Marynarce 
Wojennej,

26 stycznia 1946 r. na statku repatrianckim "Deutschland" wypły
nęła z Gdyni do Lubeki przyszła obsada dalszych zwolnionych stat

ków, składająca się z 38 osób. Na miejscu powiadomiono ich, że na 
odbiór czekają cztery holowniki - "Ursus" (eks - "Neustadt"), "Kra
kus" (eks - "Kielau"), "Żeglarz" (eks - "Glettkau"), "Jadwiga" ( eks 

19/- "Polyp"). ' Dwa z nich, a mianowicie "Ursus" i "Krakus" znajdo
wały się w Neustadt pod Lubeką, a "Żeglarz" i "Jadwiga" - w Kilonii.

Do Lubeki przybyła również z W. Brytanii grupa sześciu oficerów 
mechaników na czele z kapitanem Łabędzkim, którzy skierowani zo
stali przez GAL'. Próby skompletowania pełnych załóg na cztery ho
lowniki spośród ludności polskiej, przebywającej w tamtejszych obo

zach repetriacyjnych, zakończyły się niepowodzeniem. Powodem tego 

18/ Tamże, A 220- 2. Raport kpt. ż.w. S. Kubina do Dyrektora GUM 
z 1,4.1946 r.

19/ "Krakus" i "Żeglarz’’ stanowiły przed wojną własność Marynarki 
Wojennej. "Jadwiga" była przedwojennym statkiem żeglugi przy
brzeżnej, przebudowanym przez Niemców na holownik. 
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była ostra propaganda o charakterze politycznym, którą rozpętali 

przedstawiciele byłego rządu londyńskiego. Stosując argument o nie

pewności losów po przybyciu do Polski, doprowadzili do tego, że 

osoby, które miano zaangażować na holowniki, ukrywały się. Osta
tecznie udało się zaangażować 1O osób. Na listę załogi wpisany 

został również przedstawiciel rybołówstwa inspektor Lipski, który 
dysponując bogatym materiałem dokumentacyjnym dotyczącym polskich 
jednostek rybackich, rozpoczął niezwłocznie pracę mającą na celu 
ustalenie miejsca ich pobytu oraz zidentyfikowanie.

Rekonesans, jaki przeprowadzono w portach i osiedlach rybac
kich w pobliżu Kilonii, potwierdził słuszność przypuszczeń, iż znaj
duje się tam wiele polskich kutrów rybackich. Okazało się również, 
że wśród miejscowej ludności przebywa dużo marynarzy, robotników 
portowych i stoczniowców, którzy w okresie wojny pracowali w por
tach polskich i niemieckich. Wiadomości, jakie posiadali, oddały nie
ocenione usługi przy udawadnianlu pochodzenia jednostek. Tą drogą 
dowiedziano się, gdzie i w Jaki sposób został zamaskowany kuter 
pilotowy "Pilot IV" , rybacki statek doświadczalny "Berkut" oraz kuter 

20/ rybacki "Hel 117". ' Istniała również szansa udokumentowania po
chodzenia bunkrowców paliwa płynnego : m/s "Stutthóf", m/s "Tiegen- 
ort" 1 m/s "Plehnendorf", które zostały przez Niemców przerobione 

z polskich kryp minowych.
Po holowniki znajdujące się w Neustadt wyruszył kapitan Stefan 

Gorazdowski, który przyprowadził je do Kilonii w celu odmagnetyzo- 
wania oraz uzupełnienia wszelkich braków, które na szczęście oka
zały się niewielkie. Przybycie kapitana Gorazdowskiego stworzyło 

moment zaskoczenia, co uniemożliwiło Niemcom kradzież urządzeń i 
ekwipunku. Znaczenie gorzej przedstawiała się sprawa z holownika
mi znajdującymi się w Kilonii, które zostały rozmyślnie zdewastowa

ne. 29 stycznia został przyjęty "Ursus" i "Krakus", a 30 stycznia 
"Żeglarz" i "Jadwiga".

Rozpoczęły się przygotowania holowników do podróży. Brakujący 
ekwipunek dostarczyła Polska Misja Morska. Pewne kłopoty sprawiał 

20/ Tamże, A-22O-2. Raport kpt. ż.w. S. Kubina do Dyrektora GUM 
z 21,2.1946 r.
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już na wstępie holownik 'Krakus”. Istniała obawa, że przy zanurze

niu ha głębokość około 1 metra może on opóź niać w czasie sztor

mowej pogody konwój trzech większych holowników. Dlatego też 

postanowiono odesłać go w. późniejszym terminie przy bardziej sprzy

jających warunkach nawigacyjnych, w asyście mniejszych jednostek. 

Na holowniku pozostawiono 5-osobową załogę, która po doprowadze

niu mechanizmów statku do pełnej sprawności, miała się z kolei za

jąć remontem zwolnionego, lecz bardzo zdewastowanego holownika 
".Mistrz" (eks ~ "Tuchel"), jak również innymi jednostkami, w miarę 

ich zwalniania. Holownik Krakus" umożliwiał później Misji Morskiej 

swobodne poruszanie się po porcie bez konieczności każdorazowe

go zgłaszania i czekania na przydział odpowiedniej motorówki.

Przed wyjściem holowników w morze kapitan S,• Gorazdcwsld , 

pełniący funkcję komodora konwoju, przesłał dowódcom jednostek 

rozkaz konwojowy następującej treści :

"1. ,Ś/s - uda się w podróż w. konwoju do Gdyni, zawijając po dro

dze do Trelleborga, celem uzupełnienia bunkru.

2, Skład konwoju.

W skład konwoju wchodzą następujące statki.: 

s/s "Polyp" 

s/s "Glettkau" 

s/s "Neustadt".

3. Zmiana nazw statków.

Ze względów formalnych niemieckie nazwy statków muszą pozo

stać do chwili opuszczenia Trelleborga, względnie innego .ostat

niego portu szwedzkiego. Następnie należy nazwy niemieckie 

znieść i wykonać następująca napisy polskie :

s/s "Polyp" zmienić na s/s "Jadwiga" 

s/s "Glettkau" zmienić na s/s "Żeglarz" 

s/s "Neustadt" zmienić na s/s "Ursus".

4, Kierowanie konwojem 1 odpowiedzialność.
Konwój będzie kierowany przez komodora na s/s "Polyp”. .Komodor 

jest odpowiedzialny za nawigację i bezpieczeństwo konwoju. Nieza

leżnie od powyższego, każdy statek powinien prowadzić swoją na

wigację i każdy kapitan jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
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swojego statku.
Wszelkie rozkazy dotyczące k ursów, szybkości, szyku, zwrotów, 
ewentualnych dodatkowych zajść do portów, kolejności wchodzenia 
i wychodzenia z portu itp. będzie podawał komodor przy pomocy 
sygnałów wg załączonej instrukcji sygnałowej. Podczas postoju w 
porcie zagranicznym lub polskim, wszystkie statki konwoju podlega
ją komodorowi również w sprawach gospodarczych, zaopatrzenio
wych, finansowych, załogowych itp. Podległość ta ustaje automatycz
nie z chwilą przejęcia statku przez komisję odbiorczą w Gdyni.

.5. Data i godzina wyjścia z Tirpitz-Hafen.
Statki konwoju wyjdą z Tirpitz Ha fen dn, ...... lutego 1946 r. 
o godz. ..... w następującej kolejności :

1. "Glettkau" ,
2. "Polyp" J
3. "Neustadt".

6. Szyk konwoju.
Konwój będzie szedł szykiem torowym w następującej kolejności ;

1. s/s "Polyp" .
2. s/s "Glettkau"

• 3. s/s "Neustadt".
Odległość zasadnicza pomiędzy statkami 1OO metrów.

7. Sygnały rozpoznawcze.
Przydzielam sygnały rozpoznawcze jak następuje :

s/s "Polyp" ...... 1
s/s "Glettkau" ...2 .
s/s "Neustadt" ... 3.

Sygnał rozpoznawczy powinien być podniesiony i spuszczony razem 
z sygnałem rozpoznawczym komodora. Sygnał rozpoznawczy nosi się 
w dzień i w nocy. Sygnał rozpoznawczy powinien być podniesiony 

na noku rei z prawej burty.

8. Droga konwoju.
Konwój będzie szedł drogą podaną przez Admiralicję Brytyjską.
9, Szybkość konwoju. 
Konwój będzie szedł z zasadniczą szybkością 7 węzłów. Wszelkie
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zmiany szybkości, w zależności od okoliczności będzie regulował 
21komodor",

Do rozkazu konwojowego dołączona została osobno instrukcja 
sygnałowa. 12 lutego 1946 r, holowniki "Jadwiga", "Ursus" i "Żeg
larz" opuściły Kilonię. Według podanego w rozkazie konwojowym 
programu, weszły one do Trelleborga, aby uzupełnić bunkier, wodę 

oraz prowiant.
Po wyjściu z Trelleborga nastąpiła awaria na holowniku "Jadwiga'l 

Kapitan 'Gorazdowski zawrócił do Trelleborga, polecając kapitanowi 
Łabędzklemu kontynuowanie podróży "Ursusem" i "Żeglarzem" ze 
zmniejszoną prędkością. Naprawa holownika "Jadwiga ' trwałą dwie ; 
godziny. Na skutek tego opóźnienia nie udało się już dogonić obu 
holowników, które jak się później okazało, schroniły się przed 
sztormem 'W portach szwedzkich, a dalszą podróż, odbywały również 

22/ " w bardzo trudnych warunkach nawigacyjnych. ' 
Holownik "Jadwiga" dotarł do portu gdyńskiego 18 lutego, a "Ursus" 
i "Żeglarz" 28 lutego.

W 'tym czasie kapitan Kubin, który pozostał w Kilonii, udał się 
z inspektorem Lipskim do Hamburga i Lubeki, by spotkać się na 

miejscu z osobami odpowiedzialnymi, mającymi jakikolwiek wpływ na 
sprawę- rewindykacji. -Rozmowy, jakie przeprowadził, okazały się 
owocne. Dlatego też zdecydowano się jak najszybciej-.powrócić dó 
kraju, by przy pomocy odpowiednich instytucji i urzędów uzyskać 
potrzebne dowody własności poszczególnych jednostek. Ustalono, że 
zebraniem dowodów ustalających własność żeglugi morskiej, jedno
stek portowych i żeglugi śródlądowej zajmie się kapitan Kubin, zaś 
inspektor Lipski zaopatrzy się w dowody potrzebne dla jednostek 
rybackich, po czym obaj niezwłocznie powrócą do Hamburga, by do
pilnować zwrotu polskich jednostek. Realizując powyższe zamiary, 
kapitan Kubin i inspektor Lipski wyruszyli 16 lutego z Lubeki do 

kraju na statku repatrianckim "Rotenfels".

21/ Tamże, A 220-4. Cytowany dokument jest jedynym zachowanym 
rozkazem konwojowym dotyczącym rewindykacji polskich statków 
z brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec,

22/ “Gazeta Morska", 1946 nr 60.
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Na redę Gdyni statek dotarł 17 lutego, rzucając kotwicę w odległoś
ci 2,5 Mm od portu. Następnego dnia zabrał ich do Gdyni holownik 
portowy, zaś "Rotonfela" został skierowany do Gdańska,*'^

Po zebraniu dalszych dokumentów związanych z postępowaniem 
rewindykacyjnym 20 marca 1946 r. wyruszono na m/s "Rotenfels" z 
Gdańska do Lubeki?^ Z 34-osobowej załogi statku 33 delegowane 

zostały przez Generalny inspektorat Rybołówstwa Morskiego. Do 
punktu docelowego statek dotarł 23 marca. Załoga umieszczona zo
stała tymczasowo w obozie przejściowym dla repatriantów, W tym 

.okresie zostało zwolnionych 11 kutrów rybackich, z których 7 było 
w Travem&nde, Schlutup 1 Neustadt, a 4 w Zatoce Kllońsklej. Kutry 

rybacki© podporządkowane były Food Office, którego kierownikiem 
był mjr HU1, nie orientujący się dobrze w sprawach rewindykacji, co 
przysporzyło stronie polskiej dodatkowych kłopotów.

29 marca udano się do Kilonli, a od przebywającej tam załogi 
holownika "Krakus" uzyskano informację o odnalezieniu polskiej mo
torówki celnej "Jaguar". Przystąpiono natychmiast do wyreklamowanla 
Jej w Tugboat Office. Przy okazji stwierdzono, że w porcie znajdują 
się ponadto holowniki "P,ollux" 
"Kaussfeld") oraz statek "San" 
wały stale na połowy i trzeba było czekać na ich powrót w portach, 

1 kwietnia przejęto 2 kutry w MÓltenort, a 2 kwietnia 1 kuter w 
Laboe. Przejęcie czwartego kutra "Normandia" nastąpiło dopiero 15 
kwietnia. Większość przejętych kutrów wymagała remontu. Pertrakta
cja w sprawię remontu kutrów przeprowadzono z oficerem brytyjskim, 
dozorującym dział remontowy stoczni Flenderswerke pod Lubeką,

8 kwietnia przejęty został od Tugboat Office holownik "Poł!ux,!, 
Odnaleziony już wcześniej holownik "Mistrz", ze względu na wysoki 
stopień dewastacji,trzeba było skierować do stoczni w ceiu przepro
wadzenia kapitalnego, remontu, :

9 kwietnia spenetrowano porty Flensburg, F-ckernfórde i Kappeln.

23/ Arch. GUM w Gdyni, A. 220-2. .
24/ Tamże. Raport kpt. ż.w, S. Kubina do Dyrektora GUM z. 26*4, 

1946 r,
25/ Holownik "Łoś" przyznany został prżęz okupacyjne -.władze brytyj

skie Związkowi Radzieckiemu,

(eks - "Gróssendorf") i "Łoś" (©ks • 
Zwolnione kutry rybacki® wypły-
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W Kappeln odnaleziono pogłębiarkę "Nowa Draga", która wymagała 
natychmiastowego dokowania. Tutaj uzyskano również informację, że 
w Schónhagen koło Kappeln znajduje się osadzona na mieliź nie 
szkuta Urzędu Morskiego, nosząca nazwę "KS 2", zaś w Reńdsbur- 
gu nad Kanałem Kilońskim draga ssąca "Weichselmunde" oraz szku
ty bagrowe.

Przez Związek Polaków w Flensburgu udało się nawiązać kon
takt z Marianem Nagórskim, byłym pracownikiem GAL w Gdyni oraz 
Janem Marcinkiem, byłym pracownikiem Polskiej Agencji Morskiej w 
Gdyni. Nagórski podjął się gromadzenia wiadomości dla celów rewin
dykacyjnych, Marcinek natomiast dostarczył dokładnych danych doty
czących s/s "Warszawa II". Statek ten trafiony kilkakrotnie bombami 
spalił się i zatonął przy Staber Huk w pobliżu wyspy Fehmarn, 

Wrak jego spoczywał na głębokości około 5 m. Na prośbę kapitana 
Kubina, szef Salvage Office kpt, Davis obiecał wysłać grupę nurków 
w celu zbadania, czy wrak nadaje się do wydobycia.

W owym czasie zostały reklamowane przez stronę polską nastę
pujące statki: rybacki statek doświadczalny "Berkut", holowniki "Ca- 
stor" i "Minerwa", szkuner harcerski "Zawisza Czarny" oraz polskie 
krypy minowe, przerobione przez Niemców na tankowce - "Stutthof", 

"Tiegenort" 1 "Plehnendor.f".
13 kwietnia zakończono remont holowników "Pollux" i "Mistrz" ; 

w dwa dni później wraz z 11 kutrami rybackimi odpłynęły one do 
Lubeki. Po zaopatrzeniu się w prowiant i paliwo jednostki wzięły 
kurs na Gdynię. Po drodze zatrzymano się na jedną dobę w Treł- 
leborgu. 20 kwietnia konwój przybył na redę Gdyni, zaś 24 kwietnia 
komisja zdawczo-odbiorcza zakończyła prace.

W kwietniu 1946 roku Międzyaliancka Komisja Sojusznicza wyra
ziła zgodę na przejęcie przez Polskę statków' znajdujących się w 
brytyjskiej strefie okupacyjnej, które przed wybuchem wojny pływały 

pod banderą Wolnego Miasta Gdańska. W związku z tą decyzją w 

dniu 2 maja wydelegowana została do Niemiec 58-ósobowa grupa 
marynarzy, na czele z kpt. Kubinem i kpt. Łabęd zkim. Pierwszy etap 
podróży na trasie Gdynia-Szczeęin odbyto pociągiem. Do Travemun- 

de przewiózł ich s/s "Isar”. Założeniem podróży było przejęcie zwol
nionej już s/s "Hafnia" w Hamburgu i s/s "Weichsel" w Flensburgu,
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Dodatkowo miano zabrać dwa holowniki zakupione przez UNRRA 
(późniejszy "Rekin" i "Delfin”), znajdujące się w Bremerhaven Oraz 
zwolnione kutry rybackie. W Travemunde dokonano następującego 
podziału zadań: do Flensburga po odbiór s/s "Weichsel" wysłano 
kapitana Łabędzkiego oraz 14 osób, do Hamburga po odbiór s/s 
"Hafnia" i kutrów rybackich wysłano szypra Gowora oraz 13 osób, 
do Bremerhaven po holowniki wysłano szypra Mazurkiewicza i Bu
kowskiego oraz 19 osób. Pozostałe siedem osób otrzymało zadanie 
przejmowania kutrów rybackich w okręgu Lubeki, Kilonii i Travemun- 
. 26/• de. ' • _

Po załatwieniu wstępnych formalności załoga polaka obsadziła 
statki, holowniki oraz przejęte kutry rybackie. W Hamburgu przejęty 
został kuter "Lu-117", a w Trayemunde "Lu-2O2" i "Lu-137". Z uwagi 
na znaczne zdewastowanie kutrów, skierowano je do remontu, po 
czym przeszły one do Kilonii. Do Kilonii dotarły również s/s "Hafnia", 
s/s “Weichsel" i holowniki. Ponieważ w tym czasie zwolniony został 
polski statek handlowy s/s "Toruń", kpt. Kubin obsadził go grupą 7 
marynarzy, przyjmując dodatkowo kilku repatriantów. Pozostała zało
ga na s/s "Toruń" miała przybyć z kraju.

29 maja 1946 r. wyruszył z Kilonii do Gdyni konwój złożony z 
dziewięciu jednostek, Awaria maszyn s/s "Weichsel" stała się przy
czyną przymusowego zawinięcia do Trelleborga. Statki weszły do 
Gdyni według następującej kolejności: 1) holownik "766" oraz trzy 
kutry rybackie - 3,6,, godz. 7.OO, 2) holownik "760" - 6.6., godz.
5,00, 3) s/s "Weichsel" i s/s "Hafnia" - 6,6,, godz, 11.00. 
Po przybyciu do Gdyni kutry rybackie zostały przekazane Główne
mu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego, statki zaś - firmie GAL. 
Ponieważ GAL odmówił przyjęcia holowników pochodzących z zaku
pu UNRRA, zapadła decyzja, by użyć ich do obsług? jednostek re
windykowanych, a następnie demobilu pochodzącego z podziału byłej 
niemieckiej floty handlowej, W połowie czerwca 1946 r, holowniki no
szące już nazwy "Rekin" i "Delfin" wyruszyły z powrotem do Kilonii, 
by przewieźć załogę na s/s "Toruń" oraz trzy bunkrowe©: "Stuithof”, 
"Piehnendorf" i "Tiegenort”.

26/ Tamże, Raport kpt»ż,w, S„ Kubina do Dyrektora GUM z 8,6,1946 r, 
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W ślad za nimi wypłynęły z Gdyni 27 czerwca 2 kutry rybackie 
"Hel 50" i "Gdy 51" z załogami dla 18 zwolnionych kutrów rybac- 
kich. '

W skład ekipy rybackiej wchodzili m.in. inspektor Lipski, inż. 
Kostrowiecki, inż. Chrzan, inż. Piechocki. Kutry przybyły do Trave- 
mónde 27 czerwca. W porozumieniu z Misją Morską w Hamburgu 
ustalono przejście jednostek do Kilonii, gdzie znajdowały się zwol
nione kutry. W Kilonii przebywały już holowniki "Rekin" i "Delfin", 
których załogi dopilnowywały na stoczni remontu m/s "Tiegcnort" i 
m/s "Plehnendorf".

M/s "Stutthof" został przejęty przez polsk ą załogę 21 czerwca, 

po czym 27 czerwca wyruszył do kraju. Pó przybyciu do Gdyni 
1 lipca został zdany komisji odbiorczej GUM. Ponieważ w tym okre
sie został zwolniony w Kilonii trawler "Deltra I", kapitan Kubin na 

holowniku "Delfin" udał się również do Gdyni po dodatkową załogę, 
Powrócił 7 lipca wraz z grupą 30 marynarzy. Sytuacja, jaką zastał 
w Kilonii, była następująca: bunkrowiec "Plehnendorf" w dalszym 
ciągu był na doku, a jego remont miał trwać jeszcze około 2-3 ty
godni, na m/s "Tiegenort" przeprowadzono remont motorów. Do 19 lip— 
ca przewidziany był również remont na s/s "Toruń". W oczekiwaniu 
na powrót do kraju marynarze przeprowadzali remont zwolnionego 
s/s "Minerwa".

Dopiero 22 lipca wypłynął do Gdyni s/s "Toruń", mając na swoim 
pokładzie motorówkę "Jaguar". Wraz z nim udały się w drogę "Miner
wa" oraz holownik "Rekin". 23 lipca wszystkie statki zacumowały w 
Gdyni, po Czym s/s "Toruń", s/s "Minerwa" oraz motorówka "Jaguar" 
zostały przekazane komisji odbiorczej GUM.

4 sierpnia 1946 r. kapitan Kubin ponownie wypłynął na "Rekinie", 
zabierając z sobą 11 osób na zwolnione w Kilonii statki. Dodatkowo 
zaokrętowani zostali mechanicy Karol Szulc i Jerzy Bagniewski, któ
rzy mieli być zatrudnieni przy inwentaryzacji i przejmowaniu demobi- 
,28/ lu. '

27/ Tamże, Raport kpLź,w. S.Kubina do Dyrektora GUM Z 5,7,1946 r, 
28/ 1O kwietnia Departament Morski Min. Żeglugi i Handlu powierzył 

Gdańskiemu Urzędowi Morskiemu sprawę sprowadzenia jednostek 
zakupionych z demobilu amerykańskiego. 15 lipca 1946 r. Mini
sterstwo Żeglugi i Handlu upoważniło kpt.ż.w. S. Kubina do działa- 

• nła w tym zakresie.
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Nie sprzyjające warunki nawigacyjne zmusiły kpt. Kubiną dó zatrzy
mania holownika w porcie helskim. Następnego dnia kontynuowano 
przerwaną podróż, a 6 sierpnia holownik "Rekin" dotarł do Trellebor- 
ga. Po dwóch dalszych dniach załoga była JUŻ w Kilonii.
W tym okresie zostały zwolnione: pogłębiarka "Nowa Draga" i szku- 
ner "Zawisza Czarny". Dobiegały końca rokowania w sprawie zwol
nienia motorówek wycieczkowych "Jaś" i "Małgosia" oraz kutra "La
tarnik". Od dawna reklamowany kuter pilotowy "Pilot IV" obsługiwał 
stacje pilotów przy latarniowcu "Klei" w Zatoce KUońskiej. Kapitan 

« Kubin złożył sprzeciw ż powodu dewastowania przez Niemców kutra, 
po czym udał się przez Hamburg do Paryża w sprawie przejęcia 
demobilu.

W nowo utworzonym Biurze Transportu i Odbioru Demobilu poin
formowano go, że przejmowanie należy rozpocząć natychmiast. 
16 sierpnia kpt. Kubin wraz z komandorem Antoniewiczem wyjecha
li do L e Havre. Przybywszy tam stwierdzili, że wiele Jednostek 
wcześniej zakupionych, zostało częściowo rozśzabrowanych, W pierw
szej kolejności postanowiono ratować warsztat pływający oraz zbior
nikowiec. 19 sierpnia do Le Havre wpłynął holownik "Rekin", by za
brać do Gdyni przejęty warsztat. Przybyli na nim oficerowie mecha
nicy rozpoczęli Inwentaryzację, która trwała, do końca tygodnia.

W tym czasie wyszły z Kilonii do Gdyni Jednostki zwolnione. 
"Deltra I" wyszedł z Kilonii 1Q sierpnia. Na skutek awarii maszyn 
dotarł do Gdyni 15 sierpnia. M/ę " Plehnendórf" i "Tiegenort" opuści
ły Kiionłę 21 sierpnia,, .a do Gdyni przybyły 23 sierpnia, Holownik 
"Delfin" wraz z flotyllą zwolnionych kutrów rybackich wypłynął do 
Gdyni 25 sierpnia, po czym z uwagi na nie sprzyjające warunki 
nawigacyjne schronił się do TreUeborga. Odczekawszy 4 dni na 
zmianę pogody, wyszedł z Trellefrorga 30 sierpnia, a do Gdyni przy

był 31 sierpnia. . . ■ .
W tym samym dniu z La Havre wypłynął do Gdyni holownik 

"Rekin", mając na holu warsztat pływający. Zbiornikowiec ¥-75. po
dążał o własnej sile. Zwiększający się wiatr spowodował zerwanie 
holu, do którego przymocowany był warsztat pływający. Poszukiwa
nie warsztatu podczas wzmagającego się sztormu, 'a w dodatku w
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nocy, trwało dość długo, zakończyło się jednak powodzeniem. Jed
nostki mu&lały się schronić w Holtenau. 13 września do Holtenau 
przybył także holownik ‘'Delfin", który przywiózł dodatkową załogę 
na "Rekina" i zbiornikowiec, a następnie udał się do Kappeln, by 
przeholować wyremontowaną już pogłębiarkę "Nowa Draga". Z Kap- 
peln pogłębiarka przeholowana została do Kilonii, a stamtąd do Hol
tenau, po czym włączono ją do konwoju, który 14 września wyruszył 
do kraju.

Konwój ten składał się z holownika "Rekin”, mającego na holu 
warsztaty portowe, "Delfina" holującego pogłębiarkę oraz płynącego 
samodzielnie zbiornikowca.^/ 15 września przychylny dotychczas 

wiatr zmienił kierunek i w porywach osiągał do 1O° w skali Beau

forta, Postanowiono wejść do Trelleborga. Na holowniku "Delfin" pękł 
hol, a pogłębiarka ustawiła się bokiem do fali. Podanie holu podczas 
sztormowej fali wymagało dużego wysiłku, zakończyło się jednak su
kcesem, W przykrej sytuacji znalazł się również holownik "Rekin" 
z warsztatem pływającym, który stojąc na redzie "Trelleborga" spy
chany był na kanał wejściowy, Wezwany pilot odmówił wprowadzenia 
statków do portu i polecił sztormować na redzie. Dowódca "Rekina" 
samodzielnie zadecydował o wejściu do portu, po czym dryfując 
prostopadle do farwateru, dotarł szczęśliwie wraz z warsztatem do 
celu. To samo uczynił zbiornikowiec, a następnie "Delfin" wraz z 
pogłębiarką. Sztormowa pogoda utrzymywała się przez cały tydzień. 
Przymusowy postój wykorzystano na przeprowadzenie remontów na 
poszczególnych jednostkach*

21 sierpnia opuszczono Trelleborg, dwa dni później statki dotar
ły do Gdyni. 24 września rozpoczęło się zdawanie Jednostek komisji 
odbiorczej GUM, które trwało do 4 października.

17 października holowniki "Rekin" i "Delfin" ponownie opuściły 
port gdyński. "I5elfin" udał się do be Havre, by zabezpieczyć tran
sport demobilu, natomiast "Rekin" skierowany został do Niemiec dla 
obsługi rewindykacji. Do Niemiec wypłynął również 16 listopada ku
ter "Gdy SC" wraz z ekipą rybacką, której zamiarem było sprowa
dzenie do kraju przed nadejściem zimy zwolnionych Jednostek rybac- 

f^Tamże?'Raport kpt.ż.w. S.Kubina do Dyrektora GUM z 4,10.1946 r.
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Holownik "Rekin” przeholował tymczasem "Zawiszę Czarnego" z Neu- 
stadt do Lubeki oraz "Małgosię" z Travemunde do Trelleborga. 

W Trelleborgu uformowany został konwój, w skład którego obok "Mał
gosi” wchodził kuter "Pilot IV” oraz kuter "List 8". Sztormowa pogo
da uniemożliwiała przez pewien czas wyprowadzenie statków do Gdy
ni.

Ukoronowaniem poszukiwań polskich statków było odnalezienie 
"Lewantu II", na którym w Kilonii przebywali przedstawiciele Admira
licji Brytyjskiej. Statek ten noszący nazwę H.M.S. "Royal Harold", 
przerobiony został przez Niemców na bazę okrętów podwodnych. 

Pertraktacje w sprawie jego przejęcia prowadziła Misja Morska w 

Londynie. Strona brytyjska odmówiła wydania statku, motywując to 
. 30/faktem częściowego pokrycia przez Polskę ceny jego kupna. '

5O~tonowy dźwig Stoczni Gdyńskiej, który był reklamowany przez 
Samodzielny Referat Rewindykacyjny GUM, wydany został Ameryka
nom, po czym odhóicwano go do bazy amerykańskiej w Bremerha- 

veń. Dużo zawiniła w tej sprawie Misja Rewindykacyjna przy Głów
nej Kwaterze Armii Renu, która niejednokrotnie całymi tygodniami 
przetrzymywała dokumenty zwalniając poszczególne jednostki dla Pol

ski. W wyniku dalszych pertraktacji prowadzonych z władzami ame
rykańskimi dźwig zastał ostatecznie przyznany Polsce, Jego transport 
do kraju odłożono no późniejszy okres z uwagi na planowane prze
jęcie 5 desantowców typu "LCT”, pochodzących z demobilu, które 
również znajdowały się w Bremerhaven,. Amerykanie odmówili począt
kowo pomocy przy uruchomieniu tych jednostek, ostatecznie jednak 
udało się uzyskać ich pomoc przy remoncie motorów.,

W pierwszych dniach grudnia 1946 r,. desantowce wyruszyły do 
CuXhaven, gdzie przejęto około 900 reklamowanych i zwolnionych 
dla Polski sieci rybackich. Celem należytej obsługi sieci kpt. Kabin 
sprowadził już wcześniej. do Cuxhaven ekipę rybacką. Po załadowa

niu sieci desantowce przeprowadzone zostały do Kilonii., Rozpoczę
ły się przygotowania jednostek do otrzymania certyfikatu Lloyda. 
Załatwianie związanych z tym formalności trwało aż do 17 grudnia.

30/ Tamże, A 220-13, Sprawozdanie roczne Polskiej Misji Morskiej 
w Hamburga z 25.6.1946 r,-



203

Dzięki staraniom Misji Morskiej jednostki otrzymały akumulatory, kwas 
oraz najniezbędniejsze przyrządy potrzebne do podróży. 18 grudnia 
desantowce wraz z holownikiem "Delfin" oraz dwoma barkami wysz
ły w morze z zamiarem dotarcia dó Szczecina. Silny przeciwny wiatr 
uniemożliwił przejście planowaną trasą, toteż cały zespół skierował 
się na rozminowany szlak wodny, wiodący w kierunku Trelleborga. 
W jednej z barek stwierdzon * silny przechył spowodowany przecie
kiem. Stan desantowców budził również poważne obawy. 19 grudnia 

jednostki weszły do Trelleborga. Większość z nich nie mogła jednak 

kontynuować podróży. W tej sytuacji kpt. Kubin zadecydował, by ho
lownik "Delfin" po odpompowaniu wody z barki, wyszedł z "LCT2289”. 
Pozostałe zaś "LCT" miały pozostać w Trelleborgu.

Tego samego dnia holownik "Rekin" udał się do Travemunde po 
"Zawiszę Czarnego", z którym powrócił do Trelleborga 21 grudnia. 
Ponieważ remontu desantowców nie można było dokonać w Trellebor
gu, trzeba było z nimi przejść do Ystad. 21 grudnia na holu "Reki
na" rozpoczęły one podróż do Ystad. Po przybyciu na redę Ystad 
były duże trudności ż wprowadzeniem jednostek do portu. "L CT 24 85" 
osiadł ostatecznie na mieliźnie. Kilkakrotne próby ściągnięcia z mie
lizny kończyły się niepowodzeniem. Rozpoznanie kadłuba wykazało 
silne uszkodzenie dna pod maszynownią. Aby wypompować wodę z 
uszkodzonej jednostki, trzeba było przed tym uszczelnić przegrody 

w maszynowni.
Ponieważ w tej sprawie nie zdołano dojść do porozumienia ze 

specjalistami szwedzkimi, postanowiono dostarczyć nurk ów z kraju. 
W tym też celu 15 stycznia 194 7 r. "Rekin" wyruszył do Gdyni, ma
jąc na holu "Zawiszę Czarnego". Do Ystad powrócił dopiero 27 sty
cznia w okresie silnych mrozów. Polscy nurkowie, pracując bardzo 

ofiarnie, pozamykali przedziały w maszynowni, uszczelnili pokład 
oraz wykonali Szereg innych prac przygotowawczych przed ściągnię

ciem "ŁCT 2485" z mielizny. Wypożyczone pompy zostały przez nie

znanych sabotażystów uszk odzone. Akcję ratowniczą odłożono na 
okres późniejszy. Część załogi powróciła do kraju na zakupionym 

w Kopenhadze lodołamaczu "Bryderen" (późniejszy "Posejdon"), któ

ry poprzez Trelleborg i Gdynię dotarł 1 kwietnia do Szczecina.
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Pierwszy transport z obsadą dla statków, które zimowały w Szwe
cji, opuścił Gdynię 23 kwietnia 1947 r. Transportem dowodził kpt. 
Tadeusz Jeżewski. Zadaniem ekipy było ściągnięcie "LCT 2495" z 
mielizny pod portem Ystad oraz przygotowanie go do drogi. Warunki 
nawigacyjne nie sprzyjały tego rodzaju przedsięwzięciom, gdyż jesz
cze w dniu 9 maja port Ystad zablokowany był pływającą krą, co 
uniemożliwiało przeprowadzenia planowanych prac. Z chwilą ustąpie
nia kry wznowiono akcję ratowniczą. Pierwsze próby ściągnięcia 
"LCT 2485" nie dały początkowo rezultatów. Statek doznał dalszych 
uszkodzeń. W tej sytuacji zostały podjęte pertraktacje z Oddziałem 
Ratowniczym Radzieckiej Floty Bałtyckiej w sprawie zawarcia umowy 
na ściągnięcie jednostki. W ich wyniku do Ystad skierowana zosta
ła ekipa radziecka, w składzie: jeden oficer oraz 1O marynarzy 
wraz ze sprzętem. 30 maja przystąpiono ponownie do dalszych prac, 
które prowadzone były w ciągu kilkunastu dni. W akcji ratowniczej 
uczestniczyły również jednostki z polskimi załogami. Były to: holow
nik "Rekin", "LCT 2138", motorówka "Małgosia" oraz holownik "Posej
don". 11 czerwca 1947 r. "LCT 2485" został ściągnięty z mielizny 

31/ i doprowadzony do portu Ystad. '
Ze względu na to, że naprawa desantowca w Ystad trwałaby kil

ka tygodni, postanowiono, po uzgodnieniu z dowódcą ekipy radzie
ckiej, założyć na dnie jednostki drewniane plastry, umożliwiające 
przeholowanie jej do Gdyni. Po czterech dniach bardzo ofiarnej pra- 
cy nurków i zespołu radzieckiego "LCT 2485" był gotów do drogi. 
W pierwszej kolejności przeholowane zostały do Gdyni przez holow
nik "Posejdon" "LCT 2303" i "LCT 2438" oraz kuter pilotowy "PUotIV”. 
Pozostałe jednostki zostały wzięte na hoi przez "Rekina". Były to '• 
"LCT 2485", "LCT 2138" oraz motorówka "Małgosia”. W czaeie po
dróży "LCT 2485" kilkak rotnie groziło zatonięcie z powodu awarii 
pomp. Dzięki pełnemu poświęceniu ze strony marynarzy radzieckich, 
niebezpieczeństwa udało się jednak uniknąć. 18 czerwca 1947 r. 
wszystkie jednostki dotarły szczęśliwie do Gdyni.

W okresie między 16 kwietnia a 15 lipca do kraju powróciło sze
reg dalszych rewindykowanych statków. Oprócz wspomnianego już 

31/ 'Tamże, A 22O~ 2.' Raport. kpt. ż.w. S.Kubina do Dyrektora GUM 
z 25.7.1947 r. ' \ ■
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kutra pilotowego "Pilot IV" oraz motorówki "Małgosia" były to: lodo- 
łamacz rzeczny "Narutowicz", kuter rybacki "Gdy 44", kuter hydro
graficzny "Latarnik”, motorówka "Jaś" - wszystkie na holu holownika 
"Narutowicz", jacht "Hetman”, jacht "Orlik", jacht "Śmigły", jacht "Bo
żena" - wszystkie ńa holu holownika "Posejdon" oraz holownik rze
czny "Bug" (eks - "Tiger") na holu holownika "Rekin".

Sprawa rewindykacji nie przedstawiała się jednak w tym czasie 
najlepiej. Tempo jej znacznie osłabło. Przyczyną tego była znaczna 
redukcja urzędników Control Commission of Germany, których stan 
ilościowy został zmniejszony z 35 tysięcy do 5 tysięcy. Roszczenia 
rewindykacyjne załatwiane były bardzo opieszale. Tymczasem na 
odebranie czekały: pogłębiarka "Mamut" w Lubece, dźwig 5O-tonowy 
i kuter "Gdy 97" w Bremerhaven oraz kuter "List-5" w Kilonii.

Po jednostki te w dniu 6 sierpnia 1947 r. wypłynął ze Szczecina 
holownik "Rekin" pod dowództwem kapitana Kubina. W pierwszej ko
lejności zajęto się pogłębiarką "Mamut", której stan techniczny nie 
przedstawiał się najlepiej. Prace remontowe przeprowadzone we włas
nym zakresie przyspieszyły przygotowanie pogłębiarki do podróży. 
28 sierpnia na holu "Rekina" pogłębiarka opuściła port w Lubece. 
W trudnych warunkach nawigacyjnych jednostki weszły do portu gdyń
skiego 1 września.

W ostatnią podróż rewindykacyjną w roku 1947 wypłynął holownik 
"Rekin" w dniu 17 września. Do Bremerhaven przybył 20 września i 
tego samego jeszcze dnia dotarł do Kilonii, mając na holu dźwig 50- 
tonowy oraz kuter "Gdy 97". Następny etap podróży prowadził do 
Holtenau. W ciągu kilkunastu dni oczekiwano tani na holownik "Posej
don", aby w jego asyście udać się po cztery trawlery zakupione z 
demobilu w W, Brytanii. 7 października "Rekin" 1 "Posejdon" wypły
nęły do Falmouth. Z powodu uszkodzenia "Posejdona" do celu dotarto 
11 października' . Jak się okazało, trawlery nie były jeszcze przy
gotowane do podróży. Załogi same przeprowadziły najniezbędniejsze 
prace remontowe, po czym 15 października opuszczono Falmouth. 
Na wysokiej fali nastąpiło uszkodzenie odbojnic trawlerów, Powtórną 
awarię miał również "Posejdon", W tej sytuacji "Rekin" wziąwszy na 
hol "Posejdona” oraz trawlery wszedł 23 października do portu Cowes.
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Pertraktacje na temat remontów ze stocznią Samuel Wbite nie przy
niosły rezultatu. Przeprowadzenia remontów podjęła się firma Gtwes 
Guttrige, która z tego zadania wywiązała się niezbyt solidnie.

27 listopada wszystkie cztery trawlery na holu "Posejdona" w 
asyście "Rekina" wyszły z Cowes do Gdyni. Na Kanale La Manche 
natrafiono na nie sprzyjające warunki nawigacyjne. 1 grudnia zakot
wiczono na redzie w BrunsbCittel, a 3 grudnia konwój dotarł do Hol- 
tenau. Ponieważ trawlery BYMS-2189 i BYMS-2282 mogły poruszać 
się samodzielnie, skierowano je 6 grudnia do Gdyni, dokąd przyby
ły po trzech dniach. \ ;

W międzyczasie "Posejdon" przystąpił do holowania SO-tonowego 
dźwigu. Holowanie dźwigu nie powiodło się. 9 grudnia dźwig zatonął 
pod Arkoną, zaś "Posejdon" 11 grudnia dotarł do Szczecina.

Pozostałe dwa trawlery opuściły Holtenau 12 grudnia. Z uwagi na 
sztormową pogodę zostały zmuszone schronić się w Ystad. W dalszą 
podróż wyruszyły 16 grudnia w towarzystwie holownika "Rekin".

32/17 grudnia konwój dotarł do Gdyni. Zdawanie trawlerów trwało kil
ka dni. 31 grudnia holownik "Rekin" został zdany GUM w Gdyni i 
wszedł w skład taboru pływającego. Tym samym została zakończona 

33/ •akcja rewindykacyjna w 1947 r. '

3. Zakończenie prac rewindykacyjnych.

Do połowy 1948 roku powróciły do kraju niemal wszystkie jedno- 
■ 34/

etki o większym tonażu, które zostały wywiezione przez okupanta. ' 
Było to ogromną zasługą ówczesnego Kierownika Samodzielnego Re
feratu Rewindykacyjnego GUM kpt. ż.w. S. Kubina, jednak w dalszym 
ciągu poszukiwano około 50 mniejszych jednostek portowo-morskich,

32/ Tamże. Raport kpt.ż.w. S,Kubina do Dyrektora GUM z 6.2.1948r, 
33/ W ciągu 1947 roku dokonano również odbioru oraz transportu

holowników, które do września 1939 r. stanowiły własność Wolne
go Miasta Gdańska.

34/ 30 czerwca 194S r, nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika 
Samodzielnego Referatu Rewindykacyjnego GUM. Dotychczasowy 
kierownik kpt,ż.w.S.Kubin na własną prośbę zrzekł się pełnienia 
tej funkcji; przejął ją jego zastępca kpt. żsft. J. Jeżewski.
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w skład których wchodziły; statki bunkrowe, kutry, motorówki porto- 
..35/ we- itp. ' . . .. ■

Na początku roku 1949 okupacyjne władze brytyjskie podały do 
wiadomości zarządzenie o ostatecznym terminie wywiezienia odnale

zionego i rewindykowanego mienia polskiego. Termin ten ustalony 
został na dzień 30 czerwca 1949 r.^l Wykorzystując ostatnią szan

sę odzyskania polskiego taboru morskiego, przeprowadzono po raz 
ostatni systematyczne poszukiwania w portach niemieckich. W ten 

sposób np. uzyskano wiadomość o wydobytym wraku zatopionego 
bombami statku "Warszawa", który w wyniku podjętych starań wrócił 
do kraju w czerwcu 1949 r. Uzyskano również zwolnienie motorów
ki "Kaszub" oraz trawlera rybackiego "Mewa VII". Z uwagi na rygo
rystyczny termin zakończenia rewindykacji na początku 1950 roku 

3 "71 
zakończyła również działalność Polska Misja Morska w Hamburgu. '

Ostateczny wynik kilkuletniej akcji rewindykacyjnej ilustruje tabe
la. - ■ ? ; . '//A'-A _

35/ Arch. GUM w Gdyni, A 220-13. Sprawozdanie roczne Polskiej 
Misji Morskiej w Hamburgu z 25.6,1949 r.

36/ Tamże. Pismo okólne Ministerstwa Przemysłu i Handlu z 26.3. 
1949 r.

37/ Tamże, Pismo G. Kwiatkowskiego z Hamburga do Samodzielnego 
Referatu Rewindykacyjnego w Gdyni z 27.5.1950 r.
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Tabela 3

Wykaz rewindykowanych jednostek pływających 
(bez statków b. W.M. Gdańska oraz kutrów rybackich)

Lp. Typ erta&u
Nazwa 

polska

Nazwa 

niemiecka

Miejsce 

zwolnienia

Dato swold.

2 bryt. Mrefy 

okupacyjnej

£><afci wypływ . 
ttiębhk do

kraju

1 Holownik “Atłas” "Putelg" 2j.12.1945

a "Kaper" "SchwarzaiT 25.12.1943

3 H ■ ’ ł ... : ' “Tur” "Berent" 25.i2.4945

4 "Jadwiga" "Poiyp" 12. 2,1946

S :** • "Uraufc” "Neustadt" 12. 2.1946

0 "Żsglarst" "GleHkau" 12. 2.1946

7 ił "Krakus" “Kielau" KU oni a 16. 4.1946

6 ♦i- / •' / "Pollux" "Oro»Bendor<“ Lubeka 16. 4.1946

9 Barko motorowa "K.R. 2" "Bkrtthol" K ftonia 7, 6.1946 ; 26. 6.1946

1O Motorówka "Jąguer" ” Kilar,la 28. 4.1946 18. 7.1946

11 Holownik "Mlnerwa" "Adlerahorwt" Kttonlo 9. 7,1946 18. 7.1946

ia Stołek handlowy "Toruń**f
"Hannę»

Freymann"
Kilonia 7. 5.1946 18. 7.1940

13 Trawler "Deltra 1" "Baltrum" Hamburg 10. 8.1946

14 Barka motorowa "K.R. I" " Mehnendori" Klienta 7. 6.1«46 21. 8.19' 6

IB Barka motorowa "K.R. 3" "Tlegenort" K Ilonie 7, 6.1946 21. 8,1946

IB Pogł^blarka "Mowa Tl. 7.1946 14. 9.1946

Hamburg17 Holownik "Mlsirs” "Tuclteł" 27. 9.1946

18 Kulsr pilotowy “Pilot tV“ "R.N. ?44" KUonla 4.10.1946 9.11,1946

19 Motorówka "Małgoeia" "L inetotto" 51. 7.1946 15.11.1946

20 Barka "Margarela * -V .'••wZ-.. S. • Hamburg J4. 7.1946 20.11.1946

31 Barka "Marla" Hamburg ń. 7.1946 20.11.1946

33 Holownik "Ca stor" Hamburg 28. 6.1940 20.11.1946

38/ Tamże, A 220 - 6.
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Łp. Typ statku
Nazwa 

polska

Nazwa 

niemiecka

Miejsce 

zwolnienia

Data zwoln. 

z bryt, strefy 

okupacyjnej

Data wypły

nięcia do 

kraju

23 Statek rzeczny “Son" . "Odin Kllorua 31. 7.1946 20.11,1946
24 Szkuner “Zawisza 

Czarny"

•Schwarzer

Hussar"
31. 7.1946 20.11,1946

25 Hsrka “Aurelia" "Aurelia" Lubeka 13. 5.1947 6. 6.1947
26 . Motorówka “Jaś" 'Maruiolore" 31. 7.1946 12. 6.1947
27 Ł>-0ddłamacs . 

rzeczny

"Naruto

wicz"

"Jaguar” 13. 3.1947 12. 6.1947

28 Jacht "Bożena" ■ “Theodoric" Kilonia 12.1-1.1946 20. 6.1947

29 H "Hetman"
"Dietrich 

von Bern"
Kil o ni a 12.11.1946 20. 6.194?

30 M "Orlik" “Ems" KUonia 12.11.1946 20. 6.1947
31 *ł "Śmigły" "Carter KUonia 12.11.1946 20. 6.1947

32 .Holownik 

nsecstny

"Bug" “Tiger" Lubeka 27. 6.194? 10. 7,1947

33 Ś©rka "Klara" "Klara" Lubeka 10, 7.194? 5. 8.1947

34 Pog&gbiarka ■ “Mamut” "Pasewark" Lubeka 13. 5.194? 28. 8.1947

35 Motorówka . "Mazur“lub 
"Ślązak"

HR.N. 52

Panther"

Kilonia 23. 9.1947 8,12.1947

36 O£wlg SO-cio- 

tonowy

"Stocznia 

Gdyńska”

"KMA 2" 20. 9.1947 8.12.1947

37 Holownik “Meta" "Meta Hamburg 3. 1.1948 25. 1.1948

W podanym wykazie uwzględniono te jednostki, które zostały 
sprowadzone przez Samodzielny Referat Rewindykacyjny GUM. Ostat
nią jednostką sprowadzoną przez Samodzielny Referat Rewindykacyj

ny był holownik "Meta", który przybył do kraju w styczniu 194 8 r.
Wykaz sporządzony został na podstawie protokołów zdawczo-od

biorczych. Częściowy brak danych tłumaczy się tym, że jednostki 
pływające po powrocie do kraju przekazywane były natychmiast przez, 
Samodzielny Referat Rewindykacyjny poszczególnym użytkownikom. 

Komisje zdawczo-odbiorcze przejmujące tabor zwracały mniejszą 
uwagę na stronę formalną, interesując się bardziej stanem eksploata

cyjnym jednostki i Jej wyposażeniem.

39/ Tamże, A 149-20, Pismo Samodzielnego Referatu Rewindykacyj
nego do Ministerstwa Handlu Zagranicznego z 10.12,1949 r.
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W wielu wypadkach protokoły zdawczo-odbiorcze wraz z kopiami po
zostawały w taborze pływającym. Miało to miejsce głównie w przy pad 
ku jednostek sprowadzonych do kraju w pierwszym okresie rewindy
kacyjnym.

Tabela 4
40/ Wykaz rewindykowanych kutrów rybackich '

Łp. Nalewa polaka Nazwa niemiecka

Data zwolni©’' 

nia a bryt, 

strefy okupac.

Data wypły

nięcia do 

kraju

1 2 3 4 S

1 BOR 50 HEL 50, LUF 59 16. 4.1946

Z CHA 1 LUF 184, CHA 7 16. 4.1946

3 ODY 9 GOT 9, LOT 149 16. 4.1946

4 GDY 16 GOT 16, LUF 149 16. 4.1946

5 GDY 26 GOT 26, LUF 100 16. 4.1946

6 GDY 57 00T 17, LUF 175 16. 4.1946

7 ODY 93 PU? 2, Ki 124 16. 4.1946

8 HEL 6 GRO 44 16. 4.1946

9 HEL J /HEL 51/ Sturtavog«l, LUF 502 16. 4,1946

K> KUŹ 3, ODY 63 KIEŁ 81 16. 4.1946

11 KOŹ 84 KI 23 16. 4.1946

12 ODY 94 LUF 20 3. 5.1946 29. 5.1946

13 HEL 22 LUF 137 3. 5.1946 29- 5.1946

14 HEL 11? /GDY 50/ LUF 177 "fROFFESOH 14. 5.1946 29. 5.1946
HILLSR", F 2819

15 BOR 21 HEL 11, Ki 3, SEU XII 31. 7-1946 25. 8.1946

16 BOH 40 KI 91, STIIH 2 31. 7-*946 25. 8.1946

1? BOR 58 HEL 58, LAB 24,Ki 318 31, 7-1946 25. 8.1947

18 ODY 14 HEU 2, MA 1 31, 7.1946 25. 8.1946

19 ODY 27 Ki >36 21. 6.1946 25. 8.1946

20 ODY 6? MEYA, 00 42 31. 7.1946 25. 8.1946

21 ODY 95 " MW 26 31. 7.1946 25. 6.1946

22 kuź 16 FŁS 125 31. 7-1946 25. 8,1946

23 ku£ 17 LUF 135 >1. 7.1946 . 25. 8.1946

24 KtJŹ 40 LAS JO 25. 8,1946

40/ Tamże.
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1 2 3 4 ______5

25 KUŹ 78 Ki 85 21. 6.1946 25. 8.1946

26 JAŚ 2 FORTUNA 2999 15. 8.1946 10.10.1946

27 ' KAB 10 LIST 8, BELA 8
K£|32 PS 83

26, 8,1946 10.10,1946

28 GDY 55 "Otteadorf", L0 53 15. 8.1946 18.12.1946

29 GDY 83 "THORA", b 2250 15. 8.1946 18.12.1946

30 HSŁ 10 UBU 21 31. 7.1946 18.12.1946

37 HBŁ 21, HKŁ 24 TPA 70 7.10.1946 18,12.1946

32 KAB 2 TPA 61 7.10.1946 18.12.1946

33 SAR 16 m 51 '. 7.10.1946 18.12.1946

34 GDY 4<3 BAAP 3, MAA 16 9.10.1946 22.12.1946

35 SDY 44 Y.M2U 4, ŁUP 36
BEL 11

9.10.1946 12. 6.1947

J6 LATABRIK EIKLAGE Si IX 9.10.1946 12. 6.1947

Kutry zostały sprowadzone do kraju przez Samodzielny Referat 
Rewindykacyjny GUM przy okazji powrotu jednostek taboru pływają
cego. Rewindykacja kutrów należała zasadniczo do kompetencji Ge
neralnego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego. Rola Samodzielnego 
Referatu Rewindykacyjnego sprowadzała się jedynie do konwojowa
nia kutrów przez jednostkę rewindykowaną, powracającą w tym sa> 

41/ mym czasie do kraju.

41/ i Pismo dr St. Barskiego do Dyrekto
ra GUM z 16,5.1946 r. ... .
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WAŻNIEJSZE DATY
Z DZIEJÓW POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

W LATACH 1918- 1939 (do wybuchu wojny)

28.11.1918 r. - Podpisanie przez naczelnika państwa Józefa Pił
sudskiego dekretu o powołaniu do życia Polskiej 
Marynarki Wojennej oraz jej dowództwa, nazwane
go Sekcją Marynarki Wojennej przy Ministerstwie 
Spraw Wojskowych, na czele której stanął płk mar, 
Bogumił Nowotny,

grudzień 1918r. - Przystąpienie do tworzenia Flotylli Wiślanej i 
utworzenie pierwszego portu marynarki wojennej, 
na którego siedzibę - wobec braku wybrzeża - 
wybrano Modlin,

grudzień 1918r. - Powołanie do życia 1 batalionu morskiego pod 
dowództwem kpt. mar. Konstantego Jacynlcza.

20.03.1919 r. - Uchwała Rady Ministrów, o przekształceniu Sekcji 
Marynarki Wojennej w Departament dla Spraw,. 
Morskich, którego szefem został mianowany kontr
admirał Kazimierz Porębski.

kwiecień 1919 r. - Przystąpienie do organizowania Flotylli Pińskiej.

3,05.1919 r. - Wystosowanie przez delegację polską memoriału 
na konferencji pokojowej w Wersalu do Rady Naj
wyższej Państw Sprzymierzonych o przyznanie 
Polsce części floty niemieckiej 1 austriackiej.

9.07.1919 r. - Przystąpienie do organizowania Szkoły Marynarki 
przy Komendzie Portu Wojennego w Modlinie.

9.12.1919 r. - Uchwała Rady Ambasadorów w Paryżu o przyz
naniu Polsce z podziału floty niemieckiej sześciu 
małych torpedowców, które po przybyciu do kraju 
otrzymały nazwy: "Mazur" ( ex-"V-lO5"), "Kaszub" 
( ex "V-1O8") , "Ślązak" (ex "A-59") , "Krakowiak" 
( ex"A-64") , "Kujawiak ( ex"A-68") t"Podhalanin" 
(ex"A-8O").
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10,02.1920 r. - Symboliczny akt zaślubin Polski z morzem, do
konany w Pucku przez dowódcę oddziałów pol

skich wyzwalających Pomorze, gen. Józefa Hal
lera.

10.02.1920 r. - Uroczyste posiedzenie Sejmu, na którym powo
łano Komisję Morską i podjęto uchwałę o budo
wle portu morskiego.

19,02,1920 r. - Utworzenie Urzędu Hydrograficznego z siedzibą 

w Pucku, którego kierownikiem został kpt, mar. 
Józef Unrug.

26,03,1920 r. - Powołanie do życia "Komitetu Floty Narodowej" 
w celu utworzenia ze składanych dobrowolnie 
ofiar pieniężnych funduszu narodowego na cele 
morskie.

21,04.1920 r. - Przesunięcie z Modlina do Torunia oddziału za
pasowego marynarzy w celu utworzenia z niego 
zalążka nowej jednostki - Kadry Marynarki Wo

jennej, której dowódcą został kpt. A. Wąsowicz.

kwiecień 1920 r. - Powołanie do życia Komendy Portu Wojennego w 
Pucku, na czele której stanął płk mar, Witold 
Panasewicz.

wiosna 1920 r. - Przystąpienie do tworzenia Dowództwa Wybrzeża 
Morskiego z siedzibą w Pucku, którego szefem 
mianowano płk mar, Jerzego świrskiego,

4.05.1920 v. - Podniesienie bandery na pierwszym polskim okrę
ci® wojennym "Pomorzanin". Dowództwo okrętu 

objął por. Jerzy Rychłowski.

lipiec 1920 r. - Przystąpienie do organizowania I eskadry lotni

ctwa morskiego w Pucku pod dowództwem kpt. W, 
Kaczyńskiego,

wrzesień 192Or, - Opracowanie przez Departament dla Spraw Mor
skich tzw. programu minimum rozbudowy floty.
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wrzesień 1920 r. - Przybycie do Nowego Portu w Gdańsku pierw
szego polskiego oddziału wojskowego dla ochro
ny wyładunku wojskowych transportów morskich 
z Francji.

24.09.1920 r. - Nabycie 4 poniemieckich trałowców, którym na
dano nazwy; "Jaskółka", "Mewa", "Czajką" i "Ry~

' bitwa"- iT' -'-.:

październik 192Or. - Zorganizowanie w Pucku Pułku Artylerii Nad
brzeżnej, którego dowódcą mianowany został 
ppłk Wiktor Cle śllński.

4.11.1920 r. -Utworzenie dowództwa dywizjonu ćwiczebnego
i dowództwa dywizjonu torpedowców w Toruniu.

29.12.1920 r. - Podniesienie w Gdańsku, bandery na kanonlerce 
"Komendant Piłsudski" (ex - "Turunmaa") zaku
pionej w Finlandii. Dowódcą okrętu został kmdr 
ppor. Karol Korytowski.

1920 r. •— Opracowanie przez Departament dla Spraw Mor
skich planu rozbudowy floty na lata 1920-1929.

15.03.1921 r. Utworzenie dwuletnich Tymczasowych Instruktor
skich Kursów w Toruniu dla oficerów Marynarki 
Wojennej. Dowódcą kur sów został kmdr ppor.
Adam Mohuczy,

kwiecień 1921 r. - Podniesienie w Abo bandery na kanonlerce 
"Generał Haller" (ex - "Karjala") zakupionej w 
Finlandii. Dowództwo okrętu objął kmdr ppor.Adam 
Mohuczy.

lato 1921 r. Ukończenie budowy linii kolejowej Swarzewo-Hel, 
mającej duże znaczenie dla obronności Wybrze
ża i rozwoju ekonomicznego półwyspu.

25.10.1921 r. - Przeniesienie Kadry Marynarki Wojennej z Toru-
nia do świecia i wyznaczenie jej dowódcą płk 

Wiktora Cieśllńsk tego.
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październik 1921 - Przystąpienie do organizowania Szkoły Specja-

1.01.1922 r.

listów Morskich w Świeciu, której dowódcą mia

nowano kmdr ppor. Karola Korytowskiego.

- Wprowadzenie w życie tzw. pokojowej organizacji 

Marynarki Wojennej. Przekształcenie Departamen
tu dla Spraw Morskich w Kierownictwo Marynarki 
Wojennej z siedzibą w Warszawie, a Dowództwa 
Wybrzeża Morskiego w Pucku na Dowództwo Flo
ty.

23.09.1922 r. - Uchwalenie przez Sejm ustawy o budowie portu 
w Gdyni.

1.10.1922 r. - Utworzenie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej 
w Toruniu, której pierwszym komendantem został 
kmdr ppor. Adam Mohuczy.

styczeń 1923r. - Utworzenie w Warszawie Francuskiej Misji Mor
skiej, na czele której stał kontradmirał Jolivet.

29.04.1923 r. - Otwarcie tymczasowego portu wojennego i przysta
ni dla rybaków w Gdyni.

3.03.1924 r. - Podniesienie bandery wojennej na zakupionym we 

Francji transportowcu ORP "Warta", przeznaczonym 

do przewozu do Polski amunicji i francuskiego 
sprzętu wojskowego. Dowództwo okrętu objął kmdr 
por. Mieczysław Burhardt.

14.03.1924 r. - Decyzja Rady Ligi Narodów o przyznaniu Polsce 

półwyspu Westerplatte w Gdańsku na założenie 
wojskowej składnicy tranzytowej amunicji i sprzętu 

wojennego.

lato 1924 r. - Opracowanie w Kierownictwie Marynarki Wojennej 

tzw. małego programu rozbudowy floty wojennej w 
latach 1925-1928.

16.07.1924 r. ~ Zakończenie opracowania planu obrony Gdyni, 
którego autorami byli płk K. Haller, płk J. Jastrzęb

ski i mjr M, Rówieński.
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8.08.1924 r. - Przeniesienie Dowództwa Floty z Pucka do Gdy- 
nl-Grabówka.

19.05.1925 r. - Zwolnienie wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 
ze stanowiska Szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej i wyznaczenie na to stanowisko kmdr 
Jerzego Świrskiego, Mianowanie na stanowisko 

Dowódcy Floty kmdr Józefa Unruga.

20,07.1925 r. - Zatonięcie w wyniku eksplozji kotłów torpedowca 
"Kaszub'’ przy nabrzeżu Stoczni Gdańskiej.

8.08,1925 r. - Wcielenie transportowca ORP "Wilia" w skład Ma
rynarki Wojennej,

18.01.1926 r. - Przybycie na Westerplatte pierwszego polskiego 

oddziału wartowniczego w ilości 21 ludzi pod 
dowództwem kmdr ppor. Ignacego Szaniawskiego.

1.01.1927 r. - Podniesienie bandery polskiej na okręcie szkol- , 
nym "Iskra" zakupionym w Anglii.

1.03,1927 r. - Przeniesienie z Pucka do Gdyni Warsztatów Por
towych Marynarki Wojennej.

29.03.1927 r. - Ukończenie przez kmdr por. Adama Mohuczegc 

prac nad planem obrony Gdyni 1 Półwyspu Hel
skiego*

24.05.1927 r. - Wejście do basenu amunicyjnego na Westerplatte 
transportowca ORP "Willa" ż pierwszym ładunkiem 
broni i amunicji,

30.07.1927 r. - Podniesienie bandery polskiej na zakupionym we 

Francji starym krążowniku "d^ntrecasteaujń', któ
ry otrzymał nazwę "Bałtyk" I służył jako pomiesz* 
czenie dla Szkoły Specjalistów Morskich,

14.01.1928 r. - Likwidacja portu wojennego w Modlinie i utworze
nie tam Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej,
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19.10.1926 r. - Zmiana nazwy Oflcei;skiej Szkoły Marynarki Wo

jennej w Toruniu na Szkołę Podchorążych Mary
narki Wojennej.

26.10.1928 r. . - Wytyczne Kierownictwa Marynarki Wojennej w 
sprawie budowy fortyfikacji na Wybrzeżu, których 
częścią składową był plan obrony Wybrzeża, 
opracowany przez kmdr ppor. Rafała Czeczotta.

grudzień 1928 r. - Wydanie pierwszego numeru "Przeglądu Morskie

go", miesięcznika Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej w Toruniu.

4.04.1929 r. - Podjęcie przez gen. dyw. T. Piskora decyzji o 
przeznaczeniu terenu wschodniej części Półwyspu 
Helskiego na cele budownictwa obronnego.

8.07.1930 r. - Podniesienie bandery na niszczycielu ORP"Wicher" 

zbudowanym w Stoczni Chantiers Navals Francais 
w Blairwille. Dowódcą niszczyciela został kmdr 
ppor. Tadeusz Podjazd-Morgenstern.

1.01.1931 r. - Awansowanie szefa KMW krndr Jerzego Świrskie- 

go do stopnia kontradmirała.

wiosna 1931 r. - Decyzja szefa Sztabu Generalnego o przyznaniu 
marynarce 4 armat na kołach, kal. 105 mm dla 
obrony Wybrzeża (na początku 1932 r. z armat 

tych utworzono na Helu tzw. baterię grecką i ba

terię duńską).

31.07.1931 r. - Zorganizowanie Batalionu Morskiego Strzelców w 

Wejherowie.

2,08.1931 r. - Podniesienie bandery na okręcie podwodnym "Ryś", 
zbudowanym w stoczni Chantiers de la Loire w 

Nantes. Dowództwo okrętu objął kpt.mar. Edward 

Szystowski,

31.10,1931 r. - Oddanie do służby ORP "Wilk", wybudowanego w 
stoczni Chantiers Augustin Normand w Hawrze. 
Dowództwo okrętu objął kpt. mar. Aleksander Mohu-

;czy. ■



20.02.1932 r. - Podniesienie bandery na okręcie podwodnym 
"Żbik", zbudowanym w stoczni Chantiers Navals 
Francais w Caen. Dowódcą okrętu został kmdr 
ppor. Eugeniusz Pławski.

1.05.1932 r. - Utworzenie Dywizjonu Okrętów ^Podwodnych, w 
skład którego wchodziły: ORP "Ryś", "Wilk", "Żbik" 
oraz zbiornikowiec "Kujawiak" (były torpedowiec) 
i okręt - hulk "Lwów".

15.06.1932 r. - Wejście do portu gdańskiego (Westerplatte) nisz
czyciela "Wicher" dla powitania eskadry angiel
skich okrętów wojennych, składających wizytę w 
Wolnym Mieście Gdańsku.

10.08.1932 r. - Podniesienie bandery i wcielenie w skład Mary
narki Wojennej niszczyciela "Burza", zbudowane
go w stoczni Chantiers Navals Francais w Blain- 
ville, Dowództwo okrętu objął kmdr ppor. Bolesław 
Sokołowski.

15.09.1932 r. - Utworzenie Dywizjonu Kontrtorpedowców (niszczy
cieli), złożonego z ORP "Wicher" i "Burza".

9.12.1932 r. - Wcielenie Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Puc
ku w skład Marynarki Wojennej.

1.01.1933 r. - Awansowanie kmdr Józefa Unruga do stopnia 
kontradmirała. >

1.03.1933 f. - Wcielenie do Marynarki Wojennej pod względem 
organizacyjnym 9. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotni
czej w Gdyni.

6-16.03.1933 r. - Wejście i pobyt na Westerplatte w Gdańsku tran
sportowca ORP "Willa" z kómpahią wojska i uzbro- 
jeniern. Akcja ta była odwetem za bezprawne za
stąpienie przez władze WM Gdańska policji porto
wej przez policję podporządkowaną Senatowi,
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4.04.1933 r. - Utworzenie Dowództwa Obrony Wybrzeża Mor
skiego, na czele którego stanął kmdr Stefan 

Frankowski. Dowództwu temu podporządkowano 
jednostki lądowe marynarki oraz niektóre okręty 
pomocnicze,

20.12.1933 r. - Podpisanie Umowy ze szwedzką firmą zbrojenio
wą "Bofors" na dostawę 4 dział kal. 152,4 mm 
dla obrony bazy w Helu (działa ustawiono na 
cyplu półwyspu w drugiej połowie 1935 r.j.

1.02.1934 r. ' - Utworzenie Funduszu Obrony Morskiej w celu 

gromadzenia dobrowolnych świadczeń pienięż
nych na rozbudowę floty.

■ 'eK ■
24-28.06.1934 r. - Niszczyciele "Wicher" i "Burza" pod dowództwem 

kontradm. Józefą Unruga złożyły oficjalną wizytę 
flocie radzieckiej w L enlngradzie.

3.09.1934 r. ~ Zespół okrętów rądzięckich w składzie; pancer

nik "Marat" oraz niszczyciele "Kalinin" i "Woło- 
darsklj" przybył z rewizytą do Gdyni.

9.02.1935 r. - Utworzenie na Helu dowództwa wojskowego pod 
nazwą "Odcinek Wybrzeża Morskiego Hel", na 
którego czele stanął kmdr por, Eugeniusz Solski,

25.06.1935 r. - Utworzenie Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej z 
siedzibą dowództwa na Helu. W skład Dywizjonu 

weszły; 1, bateria (^Ł działa kał. 152,4 mm), ba
teria "duńska" i "grecka" oraz bateria "Canneta" 
na Oksywiu, Dowódcą Dywizjonu został kpt. mar. 
Stanisław Kukiełka,

26-29.06.1935 r. “ Wizyta niszczycieli "Burza" i "Wicher” pod do
wództwem kmdra Stefana Frankowskiego w Kilo- 

nii. .

7-10.07.1935 r. - Wizyta niszczycieli "Burza" i "Wicher” w Hel sio 
kach pod dowództwem kmdr por. Mariana Majew

skiego
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17-20.07.1935 r. - Wizyta niszczycieli "Burza" i "Wicher" w Tallln- 
' -nie. 1

27.07.1935 r. - Podniesienie bandery i wcielenie w skład floty 
pierwszego z nowych trałowców ORP "Jaskółka", 
wybudowanego w Warsztatach Portowych Mary
narki Wojennej w Gdyni. ■

22.08.1935 r. - Przybycie do Gdyni z rewizytą niemieckiego 
lekkiego krążownika "K&nlgsberg" pod dowódz
twem kmdr Huberta Schmundta.

25.1O.193S r. - Podniesienie bandery na trałowcu ORP "Mewa", 
wybudowanym w Stoczni Gdyńskiej.

30.11.1935 r. - Utworzenie na Helu 2. Morskiego Dywizjonu Arty
lerii Przeciwlotniczej, którego dowódcą został 
kpt. Stanisław Krzywobłocki.

21.12.1935 r. - Podniesienie bandery na trałowcu ORP "Rybitwa", 
wybudowanym w stoczni w Modlinie.

10.02.1936 r. -Podniesienie bandery na trałowcu ORP "Czajka", 
wybudowanym w stoczni w Modlinie.

21.08.1936 r. - Dekret Prezydenta RP o Uznaniu Półwyspu Hel
skiego za rejon umocniony. Pierwszym dowódcą 
RU Hel został kmdr Eugeniusz Solski, następnie 
przejściowo w 1937 r, kmdr por. Stanisław Hry
niewiecki, a od stycznia 1938 r, kmdr por. Wło
dzimierz Steyer.

26.08.1936 r. - Wyznaczenie mjr Mieczysława Kruszewskiego 
na stanowisko szefa Fortyfikacji Wybrzeża Mor-

■ skiego. ’

1.11.1936 r. - Podniesienie bandery na okręcie ratowniczym 

"Nurek".

31.12.1936 r. - Nadanie 31. baterii nadbrzeżnej na Helu imienia 
kmdr ppor. Hellodora Laskowskiego, przedwcześ
nie zmarłego pioniera polskiej artylerii morskiej.



8.03.193? r.

1.04.1937 r.

kwiecień 1937 r.

11.05.1937 r.

20.05.1937 r.

19.08.1937 r.

17.10.1937 r.

26.11,1937 r,

3.02.1938 r.

27.02.1938 r.

221

- Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające 

ograniczenia w Rejonie Umocnionym Hel.

- Utworzenie 2. Morskiego Batalionu Strzelców 
w Gdyni-Redłowie.

- Powstanie 2. Morskiego Plutonu Żandarmerii na 
Helu i 1. Morskiego Plutonu Żandarmerii w Gdyni.

-Podniesienie bandery na niszczycielu ORP "Grom", 
wybudowanym w stoczni J.S. Wbite w Cowes. 
Dowództwo okrętu objął kmdr por. Stanisław Hry

niewiecki.

- Udział ORP "Breza" pod dowództwem kmdr ppor, 

'Włodzimierza Kodrębskiego w rewii koronacyjnej 
Jerzego VI w Spithead.

~ Dywizjon niszczycieli w składzie; "Burza" i "Wi

cher" pod dowództwem kmdr por. Stanisława 
Hryniewieckiego udał się z oficjalną wizytą do 

stolic państw bałtyckich: Tallinna i Rygi,

- Uroczyste wręczenie Batalionowi Morskiemu sztan

daru i 11 karabinów maszynowych, ofiarowanych 
przez społeczeństwo Wejherowa,

- Podniesienie bandery na niszczycielu "Błyskawi
ca", wybudowanym w stoczni J.S. Wbite w Cowes, 
Dowództwo okrętu objął kmdr por, Tadeusz Pod- 

jazd-Morgenstefn.

- Podporządkowanie Marynarce Wojennej 1. i 2. 
Morskiego Dywizjonu Artylerii Plot, w Gdyni i 

na Helu.

- Podniesienie bandery i wcielenie do służby w 
Marynarce Wojennej stawiacza min "Gryf", wybu

dowanego w stoczni Chantler Augustin Normand 
w Hawrze. Dowództwo okrętu objął kmdr ppor. 

Stanisław Dzienisiewicz.
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19.03.1938 r. - Utworzenie Morskiej Brygady Obrony Narodowej 

w Gdyni. Dowódcą Brygady mianowany został 

płk Józef Sas-Hoszowski.

27.04.1938 r. - Podpisanie w Londynie dwustronnego układu mię
dzy Wielką Brytanią ą Polską dotyczącego zbrojeń 
morskich. W imieniu Polskiej Marynarki Wojennej 
układ podpisał kmdr por. Tadeusz śtoklasa.

4.05.1938 r. - Otwarcie portu rybackiego we Władysławowie, 
wybudowanego według projektu inż. Stanisława 
Hhckla i inż. Zygmunta Adamskiego.

13.06.1938 r. - Objęcie dowództwa 2, Morskiego Dywizjonu Arty
lerii Plot, na Helu przez kpt. mar. Mariana Woj
cieszka.

15.06.1938 r. - Utworzenie Morskiego Dywizjonu Żandarmerii w 
Gdyni. Dowódcą Dywizjonu został mjr żand. Wła
dysław Hercok.

12,08,1938 r. - Przybycie do Gdyni z oficjalną wizytą zespołu 
trzech niszczycieli francuskich: "Jaguar","Leopard"i 
i "Chacąl".

22.08.1938 r. - Wodowanie trałowców ORP "Żuraw" i "Czapla", 
zbudowanych przez Stocznię Marynarki Wojennej 
w Gdyni.

22.08.1938 r. - Przybycie niszczycieli "Grom" 1 "Błyskawica" 
z wizytą dp Kopenhagi,

10.12.1938 r. - Utworzenie Obszaru Nadmorskiego (powiat morski, 
kartuski i miasto Gdynia) jako odrębnej Jednostki 
wojskowo-terytorialnej i podporządkowanie tego 
obszaru Dowódcy Floty.

2,02.1939 r. - Podniesienie bandery i wcielenie do służby okrę
tu podwodnego "Orzeł", zbudowanego w stoczni 
"de Schelde" we VHssingen ze składek społeczeń
stwa polskiego. Pierwszym dowódcą okrętu został 
kmdr ppor. Henryk KłoczkowskL
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24.03.1939 r. - Opracowanie w Sztabie Dowódcy Obrony Wybrze

ża Morskiego tymczasowego planu obrony od 
strony lądu.

3. i 11.04.1939r. - Opracowanie przez naczelne dowództwo niemiec
kich sił zbrojnych planu zaatakowania Polski, 
znanego pod kryptonimem "Fali Weiss".

16.04.1939 r. - Podniesienie bandery i wcielenie do służby 
okrętu podwodnego ORP "Sęp", wybudowanego 
w stoczni holenderskiej w Rotterdamie.

15.05.1939 r. - Przybycie na Hel 4. batalionu 7. pułku Korpusu 

Ochrony Pogranicza z przeznaczeniem do obro
ny półwyspu od strony lądu. Na czele batalionu 

stał mjr Jan Wiśniewski.

16.05.1939 r. - Rozkaz operacyjny dowódcy Kriegsmarine adm. 

Ericha Raedera, zawierający dyrektywy w spra
wie wykorzystania niemieckich sił fnorskich do 
wojny z Polską. '

24 i 30,05.1939r. - Pertraktacje kontradm. J, śwlrskiego z kmdr 

Rawlingsem w Warszawie na temat pomocy floty 

brytyjskiej dla Polski. .

13.06.1939 r. - Rozkaz operacyjny dowódcy morskiego "Wschód" 
gen.- adm. C. Albrechta, określający zadania 
dla zespołów floty niemieckiej, wydzielonych do 

wojny z Polską.

lipiec 1939 r. - Sformowanie na Helu 24. baterii półstałej, której 
dowódcą mianowany został por. mar. Wacław 

Krzywiec.

10.07.1939 r. - Rozdzielenie dotychczasowego Dowództwa Obro
ny Wybrzeża Morskiego na Dowództwo Morskiej 
Obrony Wybrzeża (kmdr S.Frankowski) i Do
wództwo Lądowej Obrony Wybrzeża (płk Józef 

Sas-Hoszowski) .
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23.07.1939 r. - Objęcie Dowództwa Lądowej Obrony Wybrzeża 
■ i przez' płk''Stanisława. Dąbka.-

30.07.1939 r. . Rozkaz szefa Sztabu Głównego dla szefa KMW, 
określający zadania Marynarki Wojennej na wy
padek -wojny, z Niemcami, Rozkaz szefa Sztabu 

Głównego dla gen, dyw. WŁ Bortnowskiego, po- 
wierzający mu inspeićcjónowanle oddziałów lądo
wych marynarki oraz nadzór nad przygotowaniem

.y : do obrony lądowej Gdyni i Helu. .

31,07.i l,O8,1939r. - Pierwsza inspekcja stanu przygotowań do obro
ny- Gdyni i Helu przez gen. dyw. Władysława 

... Bortnowskiego.

7.08.1939 r. Narada w Komisariacie Rządu w Gdyni z udzia
łem gen. Bortnowskiego, poświęcona omówieniu 
przygotowań obronnych.

18 i 19.08.1939r, - Druga inspekcja gen, dyw, Władysława Bortnow- 
skiego na Wybrzeżu. '•

21.08.1939 r. - Rozkaz operacyjny nr i sztabu dowództwa mor
skiego "Wschód” dla okrętu liniowego “Schleswlg- 
Holsteiń% określający zadante tego okrętu w woj
nie z Polską. '

23/24.08,1939 r, - Ogłoszenie w Polsce mobilizacji alarmowej obej
mującej 2/i sił zbrojnych. W tym także Marynar

kę Wojenną,. ;<■

24.08.1939 r, « Raport gen, dyw. Wł. Bortnowskiego dla marszał
ka E. Rydza- Śmigłego, zawierający ocęnę stanu 

przygotowań do obrony Wybrzeża oraz propozycje 
w sprawie wykorzystania sił db tej obrony przezna- 

.. ężónych.

25.08,1939 r. - Wejście do Gdańska hitlerowskiego szkolnego 
okrętu liniowego -'Schleswig -Hossłein”.



38.08,1939 r. - Przylot Z Monfalcone do Pucka pierwszego 
(1 jedynego) z serii 6 wodnosamolotów 

torpedowo-bombowych typu "Cant”, zamówio
nych przez Polak ę we Włoszech.

29,08.1939 r. - Ogłoszenie w Polsce mobilizacji powszech
nej,

30.08.1939 r. - Nadanie przez radio komunikatu o zamlno- ona
waniu portu w Gdyni (minowanie nie zosta
ło wykonane).

30.08.1939 r. - Dywizjon niszczycieli polskich w składzie: ■
"Błyskawica", "Grom" i "Burza", wykonując 
rozkaz "Pekin" opuścił o godz. 14.15 Oksy
wie i udał się do Anglii. .

31.08.1939 r. - Rozkaz Hitlera dla niemieckich sił zbrojnych
o zaatakowaniu Polski 1 września o świcie.
; ' . ' • 46

3i.O8,/l.O9.1039r, « Zajęcie przez niemieckie siły morskie pozy
cji blokadowych na Żatoce Gdańskiej.

' ■■■■ 69 \

: ii
Że stawiła i mgr Ewa Madey

■ ;'U - i4° ■
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