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Płk mgr Edward Motak

TWIERDZA WISŁOUJŚCIE JAKO BAZA FLOTY POLSKIEJ

Wiek XVII w aspekcie położenia międzynarodowego 

Rzeczypospolitej charakteryzował się przede wszystkim 

wielkimi zmaganiami zbrojnymi ze Szwecją9Rosją i Turcją, 

a także Kozaczyzną. W historii stosunków międzynarodowych 

ciążyło na nim objęcie tronu przez Wazów, którzy szczegól

nie w osobie Zygmunta III, zadecydowali w dużej mierze 

o dalszym losie polskiej polityki zagranicznej.

Sytuację polityczną Rzeczypospolitej kształtowało 

też jej położenie geograficzne. Wskutek tego polityka za

graniczna państwa wiązała się silnie ze wschodem Europy, 

z południowym wschodem oraz z basenem Morza Bałtyckiego. 

Istniejące powiązania Polski z Zachodem nie decydowały 

jednak w ostatecznym rozrachunku o jej polityce międzyna

rodowej.

Począwszy od pierwszej wojny północnej rozpoczęła 

się w Europie północnej i wschodniej zaciekła rywalizac

ja o władztwo nad Bałtykiem. Szwecja ze względów poli

tycznych i gospodarczych, dążąc do utworzenia imperium 

wokół Morza Bałtyckiego, musdała wejść w konflikt z pań

stwami nadbałtyckimi, a więc również z Rzeczypospolitą. 

Konflikt ten wobec dynastycznej polityki Wazów polskich
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stawał się w tych warunkach szczególnie ostry . 

Już pierwsze starcie zbrojne polsko-szwedzkie na 

obszarze Inflant i jednoznaczne zagrożenie Prus Królews

kich wskazywały, że wojna na północnym kierunku operacyj

nym będzie wojną nie o jedną czy też dwie prowincje,lecz 

że ciosy jej będą godzić decydująco w podstawy ekonomicz

nego i politycznego bytu szlachty i całej Rzeczypospoli

tej. Wiedział o tym król, wiedziała i szlachta, że wojna 

o Prusy Królewskie to wojna o "garło Rzeczypospolitej”, 

"oko Rzeczypospolitej", to wojna o ziemie "na których 

wszystkie dostatki nasze zawisły", "które przodkowie na

si krwią swoją nabeli" z tak wielkim trudem, że "garść 
o 

ziemi wziąwszy krew by z niej mogła być wyciśniona" . 

Podobnie, lecz z punktu widzenia własnych korzyści, oce

niali znaczenie Prus Królewskich Szwedzi. Nie nadarmo na

zywali oni Prusy Królewskie i Inflanty "skrzydłami orła 

polskiego", a w opanowaniu tych prowincji upatrywano rea

lizację jednej z podstawowych doktryn - prowadzenia wojny 

kosztem przeciwnika. Przebieg działań wojennych potwier

dził tę koncepcję. Uzyskane przez Szwedów dochody z ceł 

morskich, tylko w Piławie i Gdańsku, stanowiły na owe 

czasy ogromną sumę /J.600.000 zł/, pozwalającą im prowa
dzić wojnę nie tylko w Polsce, lecz i w Niemczech^. 

- -------------------------
Z.Wójcik, Polska XVII wieku. 'Warszawa 1969, s.14-16 

2 J.Seredyka, Sejm w Toruniu z 1626 roku. Wrocław-Warsza- 
wa-Krakow 1966, s.26.
J.Kubala, Jerzy Ossoliński. Warszawa 1924, s.94.
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Tak więc teren Prus Królewskich stawał się teatrem 

działań, na którym strony Wojujące zamierzały uzyskać 

podstawowe cele operacyjno-strategiczne.

Powstanie natomiast rejonu umocnionego w widłach 

delty wiślanej było oczywistą konsekwencją koncentracji 

wysiłku obronnego Rzeczypospolitej w tym ważnym rejonie 

operacyjnym działań zbrojnych.

Twierdza gdańska ze względu na szereg czynników 

różnorodnej natury stanowiła kluczowy węzeł rejonu umoc

nionego delty Wisły. Usytuowanie jej u ujścia Wisły - 

podstawowego szlaku komunikacyjnego, sąsiedztwo bogatych 

Żuław, niezbyt duża odległość od głównych rejonów wyj

ściowych armii szwedzkiej stanowiły dla przeciwnika 

atrakcyjny cel operacyjny na lądowym i morskim kierunkach 

działania.

W takim samym stopniu, w jakim Gdańsk stanowił 

kluczdwą pozycję rejonu umocnionego delty, twierdza Wi- 

śłotijście, z uwagi na swoje położenie w newralgicznym 

punkcie bramy portowej, warunkowała niemal całkowicie 

funkcjonowanie portu nad Motławą. Utrzymanie ujścia Wisły 

równało się utrzymaniu portu, natomiast utrzymanie portu 

było warunkiem egzystencji Gdańska. Przebieg zmagań pol

sko-szwedzkich potwierdził natomiast, że Gdańsk ze swoją 

twierdzą u ujścia Wisły decydował ponadto w wielu przy

padkach o powodzeniu Polski na północnym obszarze dzia

łań i to zarówno lądowych, jak i morskich.
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Cała ówczesna polityka morska Rzeczypospolitej 

wiązała się ściśle z tym nerwem jej życia na obszarze 

Prus Królewskich, którym było ujście Wisły, a w ujściu 

tym Gdańsk i jego brama portowa - Wisłoujście.

Gdańsk mógł spełnić rolę zasadniczej bazy opera

cyjnej floty polskiej, a posiadanie tego punktu o wyjąt

kowym znaczeniu strategicznym, decydowało o powodzeniu 

nie tylko na północnym kierunku operacyjnym. Gwarantowa

ło ono Polsce swobodę działania na morzu i lądzie, utru

dniając równocześnie dostawy w siłach i środkach wojny.

Lokalizację twierdzy Wisłoujście warunkowało po

łożenie portu i miasta Gdańsk w pewnym oddaleniu od mo

rza. Taka sytuacja wymagała obsadzenia i umocnienia 

punktu najbardziej wysuniętego ku morzu. Ta więc słuszna 

ocena legła u podstaw narodzin strażnika wejścia do por

tu - twierdzy w Wisłoujściu.

Chociaż wyodrębniona początkowo reduta twierdzy, 

została stopniowo wchłonięta w ogólny system fortyfikac

ji miasta, to jednak ze względu na jej dużą odrębność, 

a także rolę w stosunku do pozostałych elementów gdań

skiego systemu obronnego, można twierdzę Wisłoujście po
traktować jako temat szczególny*.

Początkowo w latach 1379-1382 była to, prawdopodo

bnie, drewniana strażnica strzegąca bezpieczeństwa portu 

* J. Stankiewicz, Nadmorska twierdza w Wisłoujściu. Kwar
talnik Architektury i Urbanistyki, t.I, z. 2. Warszawa 
1956, s. 115-
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od strony morza. Zburzona w roku 1433 przez penetrujące 

teren Pomorza oddziały polsko-czeskie, została rychło od

budowana i obsadzona załogą, by ponownie, podczas silnego 

sztormu w 1465 roku, ulec całkowitemu zniszczeniu. Po za

kończeniu wojny trzynastoletniej, w związku ze wzrastają

cym znaczeniem Gdańska, zwiększało się znaczenie twierdzy. 

Przystąpiono zatem do budowy nowego dzieła - twierdzy 

częściowo murowanej w miejsce dawnych drewnianych umoc

nień. Tak więc w 1482 r. została wzniesiona 18-20 metrowa 

okrągła, ceglana wieża, prawdopodobnie o dwóch kondygnac

jach, zaopatrzona w strzelnice dla broni palnej oraz 

sklepiony loch do przechowywania zapasów. Wieża jako do

minujący punkt u wejścia do portu była także przystosowa
na do spełniania roli latarni morskiej^.

f ' . .
Po ukończeniu budowy wieży - Latarni, wybudowano sięgają

cy w głąb morza falochron, chroniący ujście rzeki przed 

zamulaniem. W takim przypuszczalnie stanie Latarnia prze

trwała do początku XVI wieku.

Rok 1517 badacze dziejów floty polskiej łączą 
z datą wystąpienia Polski na morzu6. Narodziny floty wo

jennej łączą się więc z drugą fazą wojny Zygmunta Starego 

z Wasylem III i sprzymierzonym z nim wielkim mistrzem 

krzyżackim Albrechtem. Królowi zależało na przerwaniu

$ Tamże, s. 120.
6 K. Lepszy, Dzieje floty polskiej. Wyd. Instytutu Bałtyc

kiego. Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1947, s. 42. 
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morskich lihii komunikacyjnych przeciwnika. Do osiągnięć 

cia tego ćfelu trzeba było posiadać morski oręż wojny. 

Istniały trzy sposoby jego uzyskania? albo kosztowna 

i długotrwała budowa własnej floty, zakup lub wynajęcie 

i przystosowanie na modłę wojenną dostępnych statków han

dlowych bądź też wykorzystanie powszechnego wówczas na 

morzach Europy systemu kaperskiego. Król sięgnął po ten 

ostatni sposób. Zadecydowały o tym niewielkie koszty 

i szybka możliwość urzeczywistnienia zamierzonego celu 

operacyjnego.

W 1517 r. pierwszy królewski okręt kaperski pod 

wodzą gdańszczanina Adriana Flinta dozorował Zatokę Fiń

ską. Stopniowo ilość okrętów kaperskich zaczęła wzrastać. 

Król coraz częściej wydawał patenty morskie. Patent 

uprawniał do napadania, ścigania, ujmowania, a nawet za

bijania poddanych Wasyla III. Łup przypadał w całości 

zwycięzcy

Macierzystym portem królewskiej floty kaperskiej 

stał się Gdańsk. Wszystkie urzędy miasta, a w szczegól

ności burgrabia, burmistrzowie i rada miejska zostali zo

bowiązani przez monarchę do udzielania ochrony i pomocy 

jego żołnierzom morskim.

W ten sposób miasto weszło w orbitę zbrojnych zma

gań Rzeczypospolitej. Do zaostrzenia sytuacji przyczyniła

? Tamże, s. 45«
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się ponadto wojna polsko-krzyżacka /1519-1521/*  Rozpoczę

to energiczne zbrojenia na całym obszarze Gdańska, w tym 

i Wisłoujścia. Wokół wieży - Latarni powstał w latach 

1518-1521 drewniany blokhauz. Władze miejskie słusznie 

oceniając kluczową pozycję warowni nie tylko w czasie 

wojny, utrzymywały tu również w czasie pokoju stałą i do

brze wyposażoną załogę.

W 1560 r. odżyła ponownie wojna z Moskwą. Zygmunt 

August tym razem przysposobił flotę do walki z "żeglugą 

narewską". Wydany w marcu 15$0 r. edykt zakazujący portom 

pruskim żeglugi do Narwy, okazał się nieskuteczny. Dla 

obrony interesów w Inflantach trzeba było sięgnąć po oręż 

morski. 

Postanawia więc król w oparciu o poprzednie doświadcze

nia, odwołać się znowu do swej "straży morskiej" i zwró

cić jej ostrze przeciw "żegludze narewskiej". Bazą kró

lewskiej floty wojennej będzie znowu Gdańsk. Działający 

w imieniu króla wojewoda malborski Achacy Czerna uzyskuje 

zgodę miasta na utworzenie tutaj bazy królewskiej floty 

kaperskiej. Latem 1560 r. Zygmunt August wystawia pierw

sze patenty kaperskie. W lipcu tego samego roku w stocz

ni i porcie nad Motławą zbroją się pierwsze okręty kaper

skie. Spod gdańskiej Latarni, dowodzone przez gdańszcza

nina Mateusza Scharpinga, wychodzą na morskie szlaki, do

cierając aż pod Rewel w Zatoce Fińskiej.
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Tymczasem w sprawy bałtyckie wkracza nowy partner 

- Szwecja. Przeciwko niej występuje Polska w przymierzu 

z Danią i Lubeką. Rzeczpospolita rozpoczyna tym razem 

swoją pierwszą prawdziwą wojnę o władztwo nad Bałtykiem. 

Zygmunt August ponownie włącza Gdańsk do swoich spraw 

morskich. Kasztelanowi gdańskiemu Janowi Kostce zleca 

przygotowanie floty kaperskiej, miastu zaś zaopatrzenie 

jej w proch i udzielenie pożyczki pieniężnej".

Gdańsk wobec morskiego charakteru konfliktu i żą

dań królewskich wzmacnia swoją obronność. Rozpoczęto in

tensywne zbrojenia na całym obszarze miasta. Nie pominię

to też kluczowej pozycji - twierdzy Wisłoujście. W 15$2r. 

w miejsce rozebranego blokhauzu powstaje nowy murowany, 

trójkondygnacyjny element fortyfikacyjny otaczający La
tarnię, tzw. Aiieniec^.

Przyziemie Wieńca ma służyć do składowania środków obrony 

i ochrony załogi; druga kondygnacja uzbrojona jest w oko- 

ło 12 dział, trzecia aż w 16

Gdańsk i Wisłoujście stanowią teraz, obok Pucka, 

główną bazę operacyjną floty królewskiej. Flota z roku na 

rok staje się coraz silniejsza. Rośnie jej udział w dzia

łaniach na szlakach morskich. W 15$7 r. w bazie Gdańsk -

Tamże, s. 73*
$ Stankiewicz, op.cit.,s. 122.

10 G. Kdhler, Geschicbte der Festungen Danzig und Weich- 
selmttnde, Erster Teil. Breslau 1893» s. 288.
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Wisłoujście znajduje schronienie przeszło JO okrętów 
królewskich.
Flotą zarządza powołana pod przewodnictwem Jana Kostki - 
Komisja Morska - królewskie ministerstwo żeglugi. Król 
w 1569 rozszerza jej uprawnienia i podstawy material
ne oraz precyzuje zakres działania. Umacnia w ten sposób 
swoje panowanie na morzu. Odtąd też komendant Wisłoujś- 
cia - Latami ma składać przysięgę na wierność królowi 
na ręce komisarzy królewskich.
Jako pierwszy złożył ją w lipcu 1570 r. Just Zander, ów- 

d'1 czesny komendant Latami .
Zygmunt August mandatem z dnia 17 września 1571 r. 

skierowanym do Gdańska zatwierdził ostatecznie swą decy
zję o bazie morskiej w Gdańsku. Dotkliwe straty ponie
sione przez okręty kaperskie w Pucku podczas starcia 
z duńskim admirałem Frankiem utwierdziły go w słuszności 
takiego właśnie wyboru bazy dla swojej floty. Nowy układ 
sił wśród państw walczących o władztwo nad Bałtykiem wy
magał również takiej postawy na drodze do osiągnięcia 

12 celów w polskiej polityce morskiej .
Plany budowy'własnej floty powodowały również konieczność 
posiadania rozwiniętego zaplecza technicznego i silnie 
ufortyfikowanego portu - twierdzy.

Ostatnie lata wojny północnej niosły groźne 

...... ... ...Lepszy, op.cit., s. 107•
12 Tamże, s. 120, 121.
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w skutkach dla Rzeczypospolitej i Gdańska zwiastuny. Oto 

wierne dotychczas, choć niekiedy krnąbrne, zabiegające 

szczególnie o własne interesy miasto miało wymówić posłu

szeństwo Rzeczypospolitej.

Utworzenie Komisji Morskiej, działalność kaprów 

godząca w handlowe interesy miasta, sprawy kompetencji 

morskich, ostateczna inkorporacja Prus Królewskich na 

sejmie 1569 roku, komisja Karnkowskiego ukrócająca przy

wileje Gdańska - nieuchronnie prowadziły do takiego spię

cia. Wykorzystując nowy układ sił wśród państw basenu 

bałtyckiego, osłabienie Polski w okresie dwu długotrwa

łych bezkrólewi, Gdańsk w sojuszu z Danią usiłuje wzmoc

nić swoją pozycję morską.

Miasto znów się zbroi, lecz tym razem nie jako 

sprzymierzeniec Polski. Ulegają modernizacji i rozbudowie 

fortyfikacje miejskie. Umacnia się również Wisłoujście. 

W 1573 r. okolono Wieniec solidną drewnianą palisadą. 

Wewnątrz niej wokół Wieńca zbudowano dzieło na planie 
kwadratu, z czterema bastionami w narożach*'^.  Bastiony 

połączono wałem ziemnym. Od strony lądu otaczała fort 

fosa zasilana wodą wiślaną. Z czasem powstał drugi ciąg 

palisady. Prace przy umacnianiu fortu trwały do roku 

1577 • W ten sposób powstała czworokątna bastionowa

twierdza z oskarpowanymi bastionami i kurtynami, uzbrojo-

Stankiewicz, op.cit., s. 124.
Kbhler, op.cit., s. 229.
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na w skazamatowane baterie.

Tymczasem konsekwentne dążenia Stefana Batorego 

w dochodzeniu swych praw i trzeźwa ocena niebezpieczeńst

wa tkwiącego w separatyzmie Gdańska i jego związkach 

z Danią, przyspieszały wybuch wojny. Król odbudowuje flo

tę i powierza komendę nad nią Ernestowi Weyherowi, sposo

bi też wojska lądowe, fortyfikuje Elbląg i Królewiec. 

Gdańsk tymczasem za radą i pomocą Fryderyka II energicz

nie zbroi się na morzu, wzmacnia fortyfikacje, zaciąga 

oddziały najemne. 17 kwietnia 1577 r. doszło do starcia 

zbrojnego na lądzie pod Tczewem nad jeziorem Lubieszows- 

kim, w którym oddziały gdańskie zostały kompletnie rozbi

te. 1? czerwca Batory przystąpił do oblężenia Gdańska, 

a Ernest Weyher do zdobywania Wisłoujścia. Gdańska flota 

kaperska wraz ze sprzymierzoną flotą duńską paraliżowały 

skuteczność działań okrętów i wojsk Weyhera. Wsparcie 

eskadry puckiej było zbyt słabe wobec przewagi duńskich 

okrętów wojennych. Oblężenie Wisłoujścia przy wytrwałości 

obrońców twierdzy, a przede wszystkim dzięki wsparciu 

ogniowemu floty duńsko-gdanskiej od'strony morza, nie 

przyniosło powodzenia oddziałom królewskim. Ponadto w cza

sie przeprowadzanych szturmów twierdzy duńskie i gdańskie 

okręty bazujące w Gdańsku raziły również Intensywnym og

niem atakujące oddziały piechoty polskiej. 0 natężeniu 

działań może świadczyć fakt, iż w ciągu jednej tylko nocy 

z 21 na 22 sierpnia zasypano oblężonych ponad 500 strzała-
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mi. Po 3-miesięcznym oblężeniu i oddaniu na twierdzę 
ogółem 6745 strzałów, wojska królewskie wycofały się1^; 

poniechał też król myśli o zdobyciu Gdańska.
0 niepowodzeniu działań zdecydował brak floty po stronie 
polskiej. Jej wsparcie od strony morza mogło przesądzić 
o losie nie tylko Wlsłoujścia, lecz i Gdańska.

Twierdza wskutek działań wojennych dotkliwie 
ucierpiała: dużemu zniszczeniu uległ mur obronny, okala
jący trzecią kondygnację Wieńca, jak również górne pięt
ra Latarni.

Gdańsk formalnie upokorzony, faktycznie zaś obda
rzony zwiększonymi przywilejami, powracał do normalnej 
pokojowej egzystencji. Poprawne stosunki z Rzeczpospoli
tą i brak zagrożenia z zewnątrz odwlekły nieco odbudowę 
i rozbudowę twierdzy.

Doceniając jednak znaczenie fortyfikacji w obronie 
własnej niezależności, Gdańsk rychło przystąpił do odbu
dowy i unowocześniania swojego systemu obronnego. Dnia 18 
czerwca 1582 r. na wniosek Ordynków powołano komisję 
składającą się z trzech przedstawicieli Rady, czterech 

*16 z drugiego i pięciu z trzeciego Ordynku . Komisja miała 
przeprowadzić analizę i ustalić kierunki prac fortyfika
cyjnych1

Stankiewicz, op.cit., s. 124, 125.
WAP w Gdańsku, Recesy Ordynków, 300,10/8, s.286-288.
KOhler, op.cit., s. 278.
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W podjętej przez komisję pracy musiano uwzględnić 

wnioski z ostatniego oblężenia i opracować złożoną, jak 

na ówczesne czasy, dokumentację. Rada i ordynki musiały 

następnie założenia te i plany akceptować. Pochłaniało to 

zawsze wiele czasu i wymagało wielu konsultacji fachow

ców, a często sporządzenia modelu - makiety przyszłego 

obiektu.

Do prac inżynieryjno-fortyfikacyjnych przystąpio

no najprawdopodobniej dwa lata później. Od tego bowiem 

czasu spotyka się w księgach rachunkowych miasta zapisy 

dotyczące znacznych wydatków na poprawę umocnień Wisło- 
*18 ujścia . I chociaż z zapisów tych trudno wywnioskować, 

jaki był zakres prac, to jednak można wnosić, iż usunię

to przede wszystkim skutki poprzednich działań wojennych, 

czyli naprawiono uszkodzony 7/ieniec i wieżę Latarni. Na 

dwu jej zachowanych kondygnacjach nadbudowano obecnie 

jeszcze trzy kondygnacje, uzyskując w ten sposób łączną 

wysokość wieży równą około 17 m. . W jednym z rachunków 

znajduje się wzmianka o zużyciu do tego celu 153*500  ce- 
20 gieł . Materiał ten sprowadzano częściowo z opactwa Cys

tersów w Oliwie, częściowo z Holandii; w tyra ostatnim 

przypadku zapewne jako balast powracających po wyładunku 

statków.
wg-----------------------

K. Hoburg, Geschichte der Festungswerke Danzigs. 
Danzig 1852, s. 126.
Stankiewicz, op.cit., s. 125» 

20 Hoburg, op.cit., s. 126, przypis 2.
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Podstawowe dzieło fortyfikacyjne miał jednakże sta

nowić fort carre, rodzaj obozu warownego z ufortyfikowa

nym wewnątrz Wieńcem i wieżą. Dotychczasowy bowiem system 

obrony wobec zwiększonej skuteczności artylerii okazał 

się niedoskonały.

Projektowane dzieło warowne miało formę zbliżoną do 

kwadratu wyposażonego w narożach w cztery wyskarpowane 

bastiony. Twórcą projektu, chociaż nie wymienia go ani 

Hoburg ani też KBhler, był niewątpliwie Antoni van Opber- 
gen2^ i dla niego miasto uwzględniło opłaty w swoich ra

chunkach. Wespół z nim zatrudniony był Jan z Lindów i Jan 

Strakowski. Z daty wyrytej na kamieniach sklepień działo- 

bitni można wnosić, iż budowę fortu rozpoczęto przed ro

kiem 1587-

Posiadał więc fort carre kształt zbliżony do kwa

dratu, którego rozpiętość między narożnikami bastionów 
22wynosiła 148 m i 1J4 m . Ze względu na warunki terenowe 

kurtyna od strony Wisły uległa znacznemu wybrzuszeniu. 

Nie podnosiło to walorów ogniowych fortu, chociaż ten od

cinek obrony był szczególnie zagrożony, bowiem skazamato- 

wane w obu barkach bastionu baterie miały ograniczone po

le ostrzału.

04
Stankiewicz, op.cit., s. 126.

22 Tamże, s. 126. KBhler /s. 279/ wymienia długość 33 
względnie 45 rut /1 ruta = 12 stóp = 376,6 cm/.
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Bastiony otrzymały głęboko cofnięte skazamatowane 

barki o rozpiętości około 22,6 m. W ich prostopadłych do 
kurtyny flankach umieszczono po 2 działobitnie2^, w naro

żach urządzono wartownie. Obszerne kazamaty mogły pomieś

cić dostateczną ilosć amunicji i zaopatrzenia. Stanowiły 

też skuteczną osłonę dla załogi.

Zarówno bastiony, jak i kurtyny zostały wysoko 

i solidnie obwałowane. Fosę otaczającą fort wypełniono 

wodą z Wisły. Od strony rzeki odgrodzono fortalicję dwu

rzędową palisadą. Jedyne wejście wyprowadzono w południo- 
24 wo-wschodnim odcinku kurtyny

Bastiony fortecy otrzymały następujące nazwy2^. 

bastion północny - nr 1 - Artyleryjski /BUchsmeisters- 

ort/

bastion wschodni - nr 2 - Ostroróg /Scharfenort/ 

bastion południowy - nr 3 - Południowo-Wschodni /SUd- 

Ost Bastei/

bastion zachodni - nr 4 - Furta /Jasserpfort/.

Bastion Artyleryjski powstał w roku 1566, pozosta

łe rok później. Na uzbrojeniu artyleryjskim fortecy znaj

dowały się wówczas przypuszczalnie 33 działa metalowe 

i kilka żelaznych^ .

2^ Kbhler, op.cit., s. 279 

Stankiewicz, op.cit.,s. 12?.
Cytuję za Stankiewiczem, op.cit.»s. 127 • 
Kbhler powołując się na inwentarz artylerii miejskiej, 
wymieni je pod datą 1596 roku /op.cit., s. 292/.
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Wśród dział metalowych przeważały półkartauny, wśród że
laznych - ćwierćkartauny i działa połowę /J-6 funtowe/* 2?. 

Zasięg teoretyczny pół i ćwierć kartauny przy kącie pod

niesienia 1° wynosił średnio 500-600 m. Zasięg ognia sku- 
CO 

tecznego nie przekraczał około 300 m .

To nowe dzieło fortyfikacyjne o narysie bastiono

wym, tworzyło rodzaj płaszcza okalającego Wieniec. Prócz 

niewątpliwych zalet zwiększających walory obronne fortecy, 

posiadało jednak szereg wad. Należały do nich wysokie 

stosunkowo obmurowania słabo osłonięte i w związku z tym 

narażone na wykruszenie ogniem artyleryjskim, jak również 

odsłonięty i pozbawiony kontroli fortecy sektor przedpola 
29 wysuniętego ku morzu .

Nic więc dziwnego, że sprowadzony przez miasto 

w 1603 r. włoski inżynier kapitan Perraro krytycznie oce

nił zarówno dotychczasowy stan prac, jak i przewidywany 

do zrealizowania program. Zalecił skuteczniejsze osłonię

cie ziemią narażonych na ogień armatni pionowych ścian 

bastionów i kurtyn. Postulował zbudowanie silnej i obszer

nej reduty wysuniętej ku morzu, wyposażonej w kilka 30- 

funtowych dział. V/ celu utrzymania łączności taktycznej 

i ogniowej z fortem radził wybudować mały pośredni sza

niec z załogą liczącą około 50 osób. Zakładał wreszcie

Tamże.
T. Nowak, Polska technika wojenna XVI-XVII w. Warsza
wa 1970. s. 276, 280.

2$ KBhler, op.cit., s. 279*
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Ferraro zorganizowanie głębszej obrony twierdzy przez 

utworzenie drugiego pasa umocnień, a także wskazywał na 

celowość stałego pobytu w Wisłoujściu jednego członka 
Rady^. Zwrócił ponadto uwagę na właściwe wykorzystanie 

artylerii w obronie miasta i Wisłoujścia. Propozycje 

jego zasługują na szczególną uwagę, gdyż zostały w przy

szłości zrealizowane. Dla Gdańska przewidywał on arty

lerię o stanie ogólnym 100 do 300 dział. Z tej liczby 

w stałej gotowości miasto powinno posiadać 70 do 100 

dział, natomiast przy stanie oblężenia powiększyć tę 
liczbę o 200 dział^1.

Pod koniec XVI wieku Rzeczpospolita wkroczyła 

w okres trudnych i wyniszczających wojen ze Szwecją. 

Doświadczenia Zygmunta Augusta z okresu wojny północnej 

uczyły, iż powodzenie w stosunkach polityczno-militar

nych wobec państw basenu bałtyckiego uwarunkowane było 

posiadaniem przede wszystkim silnej floty- Już przed 

elekcją, a także w związku z nią odrodziło się hasło 

“dominium maris". Wybór Zygmunta III mógł urzeczywistnić 

te ambicje. Pozyskanie Inflant, realna możliwość przeciw

stawienia się Danii, utrzymanie na wodzy Moskwy w jej 

planach morskich, oto przesłanki, które rodziły nadzieje 

przynajmniej na równe partnerstwo we władztwie morskim.

Hoburg, op.cit., s. 128, przypis 2.

Kbhler, op. cit«, s. 291 i 292.
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Głosy Anny Jagiellonki, Stanisława Gostomskiego, 

Łukasza Chwałkowskiego, Jana Dolskiego też nie były odo

sobnione. Wielu innych zwolenników kandydatury Zygmunta 

przytaczało argumenty o morzu, o flocie, o "dominium 
maris"$2.

Panowanie jednak nowego dziedzica tronu polskiego 

potoczyło się zgoła inną koleją. Powstanie opozycji pod 

przewodnictwem księcia sudermańskiego Karola wiodło nie

uchronnie do rozstrzygnięć zbrojnych.

Gdańsk, wnikliwy i przewidujący obserwator przy

szłej sceny wojny, doceniał w niej swoją rolę. W mieście 

wzmagały się nastroje wojenne. Rada i Ordynki w sierpniu 

1598 r. wybrały ponownie komisję w składzie 20 osób w ce

lu dokonania lustracji umocnień i zaprojektowania przed

sięwziąć obronnych. Włączono do niej ponadto dwóch kapi

tanów miejskich Wobersnowa i Klefelda oraz budowniczych 
fortyfikatorów Jana Julicha i Antoniego van Opbergena^. 

Komisja zaprojektowała, oprócz zakrojonych na szeroką 

skalę prac fortyfikacyjnych wokół miasta, również szereg 

przedsięwzięć w Wisłoujściu.

Tymczasem sprawa uporządkowania spraw szwedzkich 

kierowała Rzeczpospolitą nieuchronnie ku wojnie. 9 wrześ

nia 1593 r. Zygmunt III dokonał pod gdańską Latarnią 

przeglądu floty fińskiej, przywiedzionej tu przez oddane

go mu Klasa Fleminga. Liczyła ona 2? okrętów /w tym 

52 Lepszy, op.cit., s. 1?6.
35 KOhler, s. 285, 286.
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Statki pomocnicze/. Do pierwszej wyprawy zgrupowano 

w porcie nad Motławą i w Wisłoujóciu ogółem około 56 je

dnostek. Były wśród nich również wynajęte w Gdańsku stat

ki transportowe. Kotwice podniesiono w Wisłoujściu *16  

września 1593 r. Wskutek niepomyślnych wiatrów armada 

królewska tkwiła przez cały tydzień pod Helem. Stamtąd 

w ciągu 4 dni dotarła, zmagając się ze sztormem, do 

Elfsnabben. Rywalizacja między stryjem a bratankiem 
przybliżyła nieustępliwą walkę o tron^. W 1594 r. król 

sprowadził z Polski posiłki. Wiosną ponownie spod gdań

skiej Latarni odeszły do Szwecji oddziały posiłkowe.

Ernest Weyher dostarczył królowi 700-800 ludzi najemnej 

piechoty niemieckiej na wynajętych przez Gdańsk statkach.

Zygmunt III koronował się w Upssali na króla 

Szwecji. Nie było to jednak równoznaczne z uporządkowa

niem spraw szwedzkich. Król opuścił Szwecję 24 lipca 

1594 r. Rozpędzona przez sztorm flota dopiero 27 sierp

nia dotarła do Wisłoujścia.

W tej pierwszej wyprawie morskiej uczestniczyło 
3000-4000 Polaków^. Byli wśród nich senatorzy, szlachta 

i dwór królewski. Wyprawa morska z 1594 r. była pierwszym 

zetknięciem się Polaków z morskim żywiołem, techniką mor

ską, portami i twierdzami. Była to równocześnie pierwsza 

praktyczna okazja do wyciągnięcia wniosków w sprawie

3*  Lepszy, op.cit., s. 178, 179*
55 Tamże, s. 187-
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znaczenia floty dla Polski.

Wobec dalszych niepowodzeń króla w sprawie pozys

kania floty szwedzkiej należało przede wszystkim myśleć 

o stworzeniu własnej floty. Już pod koniec 1597 r*  kotwi

czyły u gdańskiej Latarni jej pierwsze okręty. Na czele 

6 okrętów /jeden wojenny, 1 statek szkocki i 4 pinki/ 

stanął mianowany przez króla wiceadmirał Tbnnes Maidel. 

Król ponownie położył areszt na statki; od miasta żądał 

dostarczenia dział i amunicji. Powstała nowa armada, 

uzbroiło się też Wisłoujście. 3 sierpnia 1598 r. wyruszy

ła spod gdańskiej Latarni flota licząca około 85 jednos- 

tek; wśród nich 6 wojennych okrętów królewskich^ .

Sztormy i niepowodzenia również tym razem towarzy

szyły królowi. Klęska odniesiona koło Stangebro zadecydo

wała ostatecznie o losie wyprawy. Wróciły z niej do Gdań

ska zaledwie 24 statki.

Król ograniczał się teraz niemal wyłącznie do blo

kady Szwecji. W ciągu zimy 1598/99 r. wiceadmirał Maidel 

zaciągnął nowe okręty, przygotował załogi i wyposażenie. 

Gdańsk i Wisłoujście znów stały się ostoją flotylli pa

trolującej na Bałtyku i paraliżującej morskie komunikac

je Szwedów. Równocześnie Zygmunt III Waza powołał flotę 

kaperską, mimo protestów Gdańska. W Wisłoujściu stanęła 
eskadra, licząca już we wrześniu 1599 r» 12 okrętów^.

’ Tamże, s. 187*
37 St.Bodniak, Zawiązek floty i obrona -wybrzeża w wojnie 

Zygmunta III z Karolem IX. Poznań 1930, s. 7.
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Znajdowała tam również schronienie królewska flota kaper- 

ska. Okręty osłaniała twierdza uzbrojona w 53 działa me
talowe i kilka żelaznych^®.

Z końcem września nowo mianowany admirał królewski 

Nilson Guldenstern, opuścił z 8 okrętami Wisłoujście 

i udał się z wyprawą na Elfsborg. Nie przyniosła ona jed

nak sukcesu, lecz stała się kolejną klęską morskich po- 

czynań Zygmunta III.

Rzeczpospolita stanęła u progu wojny ze Szwecją. 

Nawoływano do rozbudowy floty na sejmikach i sejmach; 

domagali się jej Jan Zamojski, Karol Chodkiewicz i Krzysz

tof Radziwiłł. Szukano sprzymierzeńców w Danii i Lubece, 

liczono na pomoc wielkiego elektora, nie pominięto nawet 

niechętnej królowi Anglii, a pod adresem Moskwy wysunięto 

propozycję unii.

Na początku XVII wieku Szwecja przeniosła działa

nia wojenne na teren Inflant. Po okresie świetnych zwy

cięstw Chodkiewicza, sytuacja na tym obszarze działań 

ukształtowała się dla Polski niekorzystnie. Sprawa floty 

nie ruszyła z miejsca, sprzymierzeńcy zawiedli, zaś w In

flantach z trudem odpierano ataki szwedzkie. Niebezpie- 

. czeństwo szwedzkie groziło już teraz bezpośrednio Prusom 

Królewskim, ujściu Wisły i Gdańskowi.

Obrona wybrzeża polskiego nabierała w tych zmaga

niach pierwszorzędnego znaczenia. Zajął się nią energicz- 

58 Kbhler, op.cit., s. 292.
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nie starosta pucki Jan Weyher, syn Ernesta. Nie zrażając 

się trudnościami ze strony Gdańska, zajął się przygotowa

niem obrony wybrzeża i odbudową floty. W tym czasie Gdań

sk nie mógł już stać na uboczu poczynań obronnych.

W stoczniach gdańskiej i puckiej rozpoczęto budowę nowych 

okrętów. W latach 1605-1606 w samym tylko Gdańsku wyekwi

powano ich 5 Bazą okrętów stała się znów twierdza 

nadmorska Wisłoujście. Stąd 'Weyher przeprowadził kilka 

udanych akcji: w 160? r. udaremnił desant szwedzki w oko

licy Pucka, w sierpniu 1606 r. przeprowadził 19 okrętów 

szwedzkich spod Helu, również w 1606 r. nie dał się za

skoczyć eskadrze admirała Gotberga, który po silnej wy

mianie ognia z eskadrą Weyhera, wycofał się woląc uniknąć 
40bitwy . Weyher w oparciu o port gdański i osłonę Wisło- 

ujścia starał się sprostać trudnym zadaniom obrony wy

brzeża. W Gdańsku kotwiczyły także nadal królewskie okrę

ty kaperskie.

Wprawdzie pierwszy etap wojny lądowej rozegrał się 

na obszarze Inflant i Gdańsk nie brał w nim bezpośrednie

go udziału, to jednak dotychczasowe działania na morzu, 

próby desantu, penetracja Zatoki Gdańskiej przez Szwedów, 

a szczególnie konsekwentne żądania króla domagającego się 

od miasta świadczeń na rzecz wojska dowodziły, że przy

szła rozgrywka-zbrojna wciągnie miasto w swój nurt.

A. Czołowski, Marynarka w Polsce. Lwów 1922, s. 6. 
Lepszy, op.cit., s. 208.
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Plan rozbudowy fortyfikacji miejskich i twierdzy 

Wisłoujścia był przygotowany już w roku 1603*  Gdańsk 

wprawdzie zwlekał z intensywnym rozwinięciem prac forty

fikacyjnych, lecz gdy po opanowaniu Inflant nie ulegało 

już wątpliwości, że Szwedzi wtargną na obszar Prus Kró

lewskich, gdańszczanie nie łudząc się rozejmem zawartym 

w 1610 roku, przystąpili do energicznej realizacji planów 

obronnych miasta. Twierdzę Wisłoujście dozbrajano doraź

nie w działa. W 1611 roku posiadała ona już 47 dział me- 

talowych i 12 żelaznych . W roku 1616 Rada wystąpiła 

z żądaniem do ordynków o wyasygnowanie na fortyfikacje 

i zbrojenia po 20.000 florenów rocznie na okres*  trzech 
42 kolejnych lat • Sumę tę wydatkowano przede wszystkim na 

fortyfikacje miejskie. Prace prowadził budowniczy miejs

ki Jan Strakowski. W 1619 roku zaangażowano dodatkowo 

dwóch holenderskich inżynierów: Korneliusza van den Bos

cha i Daniela BUrena. Na budowę umocnień wydatkowano na 
przestrzeni lat 1620-1624 J40 tys. florenów* 4^.

Miasto wobęc żądań Gustawa Adolfa opowiedziało się 

wprawdzie w 1621 r.. za neutralnością, jednak wbrew temu 

postępowało zgoła inaczej. V/ tymże bowiem roku Zygmunt 

III powierzył budowę okrętów Szkotowi Jakubowi Murrey.

41 KBhler, op.cit., s. 295-
42 Tamże, s.300.

43 Hoburg, op.cit., s. 61, przypis ,3 /1 floren = 1 złoty 
= 30 groszy = 90 szelągów/.
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Równocześnie król wysunął pod adresem miasta nowe żąda

nia. W 1623 r. wezwał Radę do obłożenia aresztem obcych 

statków cumujących w porcie, nakazał miastu podjąć sta

rania o załogi, mieszczan zobowiązał do gromadzenia pie

niędzy na wynajem statków, ich zbrojenie oraz na żołd 

dla opłacenia załóg. Gdańsk, choć niechętnie, wywiązywał 

się ze swych powinności wobec Rzeczypospolitej. W Pucku 

Jan Weyher budował małe okręty; były one wyposażane 

w Gdańsku, a pod Latarnią miały swoje stałe miejsce po
stoju44 * 46.

Gdańsk w tym czasie rozbudowywał swój własny sys

tem obronny. V/ 1624 r. trzeci ordynek uchwalił 100 tys. 

florenów na rozbudowę fortyfikacji. Na Wisłoujście wydat
kowano dodatkowo 33 tys. florenów4^. Już rok wcześniej 

Rada przedstawiła ordynkom plan i zakres prac w twierdzy. 

Przystąpiono do wznoszenia wokół fortu carre nowego szań- 
46 ca /drugiego rzutu obrony/ złożonego z pięciu bastionów 

Bastionom, idąc od północy, nadano nazwy; Pucki /Putziger 

Winkiel/, Ostroróg /Scharfenort/, Świński Łeb /Schweins- 

kopf - później Berg/, Bielnik /Bleichplatz lub KBppel/ 

oraz Wiślany /Weichsel/. W ten sposób realizowano postu

lat Ferraro z 1603 r. Pracami kierował prawdopodobnie 

44 Lepszy, op.cit., s. 222.

45 Hoburg, p.cit., s. 129.

46 Kbhler, op.cit., s. J04.
4? Stankiewicz, op.cit., s. 129»
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inżynier holenderski Piotr Janssen z West '• Od czasu 

powstania fortu carre prąd wiślany naniósł tak wiele 

ziemi, iż można było teraz wygodnie rzucić szeroko roz

budowany szaniec.

Bliskość morza wymagała zabezpieczenia bastionu Ostroróg. 

Jego prawe czoło umocniono więc drewnianym oszalowaniem^. 

Przy obecnych pracach zastosowano szeroko umocnienia 

ziemne. Odpowiadało to założeniom budownictwa holenders

kiego, dostosowanym do terenów nizinnych. Wejście do 

twierdzy usytuowano w kurtynie, pomiędzy bastionami Biel- 

nikiem i Wiślanym. Fosę od strony Wisły przegrodzono ta

mą. Miało to zapobiegać zamulaniu fosy. W związku z nie

dostatkiem funduszy przeznaczono na budowę dalszych JO 

tys. florenów. W maju 1624 r. Rada Wojenna zaprojektowa

ła również wybudowanie założenia obronnego na zachodnim 

brzegu Wisły. Miał to być Szaniec Zachodni, w odróżnie

niu do istniejącego do tego czasu Szańca Wschodniego. 
Pracę przy nim podjęto jednak dopiero w roku 162?^.

Szaniec Wschodni otrzymał kształt dzieła rogowego 

z dwoma półbastionami. Chociaż nie leżał on naprzeciw 

fortu carre, mógł jednak zapobiec utworzeniu przyczółka 

przez nieprzyjaciela; zwiększał także siłę ogniową twier

dzy, nadając jej pełniejszy charakter portowy. To nowe 

^■7 Stankiewicz, op.cit., s. 129« 
Ebhler, op.cit., s. J04. 
Tamże.
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dzieło fortyfikacyjne uczyniło z Wisłoujścia silną warow

nię -port, odporną na zagrożenie zarówno od strony lądu, 

jak i morza. Prawdopodobnie wówczas założono również łań

cuch przeciągnięty między wschodnim i zachodnim szańcami. 

Zaporę tego rodzaju stosowano powszechnie w portach leżą

cych u ujścia rzek. Utwierdza w tym przekonaniu również 

sztych J. Dickmana przedstawiający twierdzę Wisłoujście.

Wisłoujście pełniło więc rolę bazy królewskiej 

floty wojennej. Działa twierdzy w lipcu ‘1626 r. osłoniły 

nie przygotowaną jeszcze do kampanii eskadrę królewską. 

Zygmunt III podczas swego pobytu w Gdańsku w tym samym 

roku przywrócił do życia Komisję Okrętów Królewskich. 

Aby okazać miastu swą łaskawość, powołał do niej rajców 

i ławników gdańskich* ’0. Omówił z' nimi plany rozbudowy 

floty, jej uzbrojenia, zasady użycia.

W listopadzie wraz ze synem Władysławem dokonał pod La

tarnią przeglądu okrętów, w marcu 1627 wydał zarządzenie 

tej treści: "Okręty z jakichkolwiek ziem i stron przyby

wające,, mają być w razie potrzeby włączone do naszej 

służby. Przeto żądamy od was, żebyście nie zasłaniając 

się żadnymi trudnościami i przeszkodami,' pozwolili naszym 

komisarzom ustanowionym w Gdańsku, wszystkie okręty nada

jące się do celów wojennych, tak w porcie jak i poza nim, 

aresztować, zatrzymywać, przerabiać, uzbrajać i wyprowa-

Lepszy op.cit., s. 228.
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dzić na morze przeciw nieprzyjacielowi na pożytek Króle
stwa i naszych prowlnc ji"^',

Gdańsk protestował, lecz wobec interesów państwa partyku

laryzm miasta ©usiał ustąpić.

W latach 1624-162? Gdańsk uchwalił na rozbudowę 

umocnień sumę ’1 ml 200 ty®*  florenów. Na głównodowodzące

go obroną powołano oficera holenderski.ego pułkownika 

Lisemanna. Zarządzono szarwark obywatelski» ściągnięto 

również do pracy chłopów z Żuław. W latacŁ 1626-1627 za
ciągnięto 5 tys» żołnierzy najemnych^ « W Wisłoujściu po

łożono rawelin między bastionami Świńskim i Błędni

kiem. Zadaniem jego było wzmocnienie osłony kurtyny oraz 

barków i czół sąsiednich bastionów. Nowy Rawelin, tak go 

bowiem nazwano, wyposażono w 12 dział żelaznych /3 szt. - 

4-funtowe, J szt. - 5-funtowe, 3 szt. - 6-funt., 3 szt. - 
8-funtowe/^.

Kbhler powołując się na archiwalia, wymienia rów

nież drewniany blokhauz, zwany "Wampa”, położony na cyplu 

mola wysuniętego ku morzu. Dzieło to wyposażono w 6 dział 
żelaznych 10-funtowych^*.

Obrońca ujścia Wisły, hetman Stanisław Koniecpolski 

rozumiał doskonale rolę i znaczenie floty > toczącej 

Czołowski, cp.clt., s. 126-128® 

KBhler, op.cit., a. 313®
$$ Tamże, s. 305 • 

5*  Tamże, s. 305®
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się batalii polsko-szwedzkiej w latach 1626-1629. Ten 

znakomity wódz otoczył swym staraniem flotę królewską, 

zabiegał o jej rozbudowę i wyposażenie. W marcu 1627 r. 

odbył jej przegląd pod Laiarnią. Wiązał duże nadzieje 

z wykorzystaniem jej przy odzyskaniu Pucka. Atak lądowo 

-morski wsparty silnym ogniem baterii lądowych i okręto

wych przyniósł rzeczywiście oczekiwany sukces. Sześć 

okrętów polskich pod wodzą kapitana Appelmanna wzorowo 

wykonało swe zadanie. Puck, ważny operacyjny punkt wy

brzeża polskiego został odzyskany.

Po wyzwoleniu Pucka Koniecpolski planował szersze 

wykorzystanie floty. Dbał o okręty jak żaden z hetmanów. 

"Szalony chyba nie widzi - pisał do króla - jak potrzeb
na była ta armata"^^.

Wiosną 1627 r. gotowano się do nowej akcji mors

kiej. Flota królewska pod wodzą admirała Dickmana mając 

swą stałą bazę w Wisłoujśclu dozorowała wybrzeże polskie 

od Pomorza Zachodniego po Kurlandię. 17 maja na wysokoś

ci Helu 4 okręty polskie stoczyły potyczkę morską z es

kadrą szwedzką Klasa Fleminga. Niedługo potem doszło do 

pojedynku artyleryjskiego na wysokości Biaiej Góry. Ko

niecpolski - z dumą donosząc królowi o sukcesach mors

kich, marzył o dwudziestu dobrze uzbrojonych okrętach. 

Słał listy z prośbą o dalsze wydatki na flotę. W Gdańsku 

u Wisłoujścia dozbrając eskadrę, doskonalił załogi i or- 
__ 

Lepszy, op.cit., s. 2J2.
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ganizację walki morskiej. Komisja Okrętów Królewskich 

dozorowała zaciągi, konfiskowała statki handlowe i prze

zbrajała je na okręty. Coraz lepiej też prezentowała się 

flota królewska.

19 sierpnia 1627 r. Zygmunt III przybył do Gdańs

ka, by wraz z królewiczem Władysławem ustalić z Komisją 

Okrętów Królewskich dalsze zamierzenia dotyczące floty. 

Dnia 2 września pod Latarnią dokonał przeglądu floty. 

Okręty były dobrze uzbrojone, 10 jednostek w natychmias
towej gotowości do działań^. Okręty te stoczyły 27 lis

topada pod Oliwą słynną bitwę z eskadrą szwedzką, osiąga
jąc walne zwycięstwo^?.

W okresie zimowym działania morskie zawieszono. 

Jednak już w kwietniu 1628 r. Szwedzi wznowili blokadę 

Gdańska od strony morza. Flota ich złożona z 11 jednos

tek, przystąpiła do izolacji miasta i bazującej w Wisło- 

ujściu eskadry królewskiej. Król szwedzki Gustaw Adolf 

postanowił zniszczyć okręty polskie. Szwedzi wybudowali 

w tym celu fortyfikacje ziemne między miastem a Wisłouj- 

ściem. Stwarzało to dużą groźbę dla floty stojącej jak 

zwykle pod osłoną dział Latarni. W nocy z 5 na 6 lipca - 

Gustaw Adolf z doborowym pułkiem piechoty fińskiej, 200 

rajtarami i artylerią /2 półkartauny i 8 dział skórza-

56 Tamże, s. 2J6, 237-

5? KBhler twierdzi, że okręty te otrzymał król od cesarza 
/op.cit., s. 318/.
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nych/ zaskoczył flotę polską, rażąc ją silną nawałą po
cisków zapalających98. Straty w okrętach królewskich by

ły znaczne. "Tygrys" wyleciał w powietrze, zginęła cała 

jego załoga z dowódcą. Mimo zaciekłej obrony Szwedzi za

topili również okręt flagowy "Święty Jerzy". Dużych szkód 

doznał także "Król Dawid". Ocalałe okręty - wykorzystując 
sprzyjający wiatr, uszły ku fortyfikacjom Gdańska". Od

wrót jej osłaniały działa Wisłoujścia. Wspierała je rów

nież artyleria Szańca Zachodniego twierdzy. Artyleria 

miejska zapewniła flocie osłonę w porcie motławskim. 

Gustaw Adolf doznawszy niewielkich strat, wycofał się do 

obozu warownego pod Głową. Cios zadany okrętom królews

kim był dotkliwy. Komisja Okrętów Królewskich nauczona 

doświadczeniem, przeniosła teraz bazę floty spod Wisłouj

ścia do Gdańska.

Dalsze działania Gustawa Adolfa przeciwko Gdańsko

wi nie osiągnęły sukcesu. W sukurs broniącemu się miastu 

pośpieszył Stanisław Koniecpolski. Rozbudowane fortyfi

kacje miasta, silna artyleria i liczna załoga oparły się 

szwedzkim zakusom. Cel operacyjny wojny o ujście Wisły 

hie został przez Gustawa osiągnięty. Rozejm zawarty 26 

września 1629 r. w Nowym Targu położył kres dalszym zma- 

ganiom. * 59

" Tamże, s. J20. Lepszy, op.cit., s. 24? •

59 Tamże, s. 247.
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Gdańsk wyczerpany wojną nie zabiegał teraz o roz

budowę swoich fortyfikacji. Miasto posiadało milionowe 

długi, a z przyrzeczonego przez Sejm wsparcia, niczego 

jeszcze nie otrzymało. Prowadzono mimo to doraźne prace 

fortyfikacyjne. W roku 16J0 zamieniono szarwark obywatel

ski na daninę. Każdy dom miał płacić tygodniowo po 10 
groszy. Ubodzy mieli odpracowywać tygodniowo pół dnia^. 

Już jednak w latach 16J4—16J5 miasto ponownie zdobyło się 

na olbrzymi wysiłek finansowy. Ordynki uchwaliły wyasy- 

gnowanie 205 tys. florenów na prace fortyfikacyjne 

Ukończone zostały wówczas bastiony: Niedźwiedź, Wyskok, 

Boże Ciało, Sw. Jakub, jak również brama i most w kurty

nie między bastionami Boże Ciało i Święty Jakub. Realizo

wano też pozostałe zalecenia Rady Wojennej z listopada 

16J4 r. poparte orzeczeniem inżyniera Korneliusza Janse- 

na«

W pracach fortyfikacyjnych nie pominięto twierdzy 

Wisłoujście. Wprawdzie flota królewska po odejściu w ro

ku 1G29 na służbę Habsburgów, została dla sprawy polskiej 

utracona, to jednak bliski był dzień jej odrodzenia pod 

panowaniem nowego władcy Rzeczypospolitej króla Władysła

wa IV. Tak więc twierdza mogła odzyskać swoje znaczenie 

dla floty. Uchwała Rady Wojennej z 6 listopada 16J4 r.

Hoburg, op.cit-, s. JJ.
61 KBhler, op.cit., s. J24.
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zalecała podwyższyć wał Szańca Wschodniego i opatrzyć go 

palisadą . Należało także usunąć błędy w dśytowaniu 
Z

Szańca Zachodniego. Mimoosiowe położenie tego szańca sko

rygowano, przedłużając go ku południowemu-zachodowi. Od 

prawego czoła bastionu Bielnika wybudowano w tym celu 

dzieło złożone z bastionu i półbastlonu, połączonych 

w linii prostej kurtyną. W zamkniętym w ten sposób dzie

dzińcu "palowym" /Pfahlhof/ powstał mały basen portowy. 

Ordynki uchwaliły także środki na budowę odpowiedniej 

prochowni dla Szańca Wschodniego ? •

Podstawowe prace fortyfikacyjne w Wisłoujściu za

kończono w 16J5 r. Artyleria twierdzy liczyła wówczas co 
64 najmniej 80 dział różnego kalibru . Zachowany w dzienni

ku Karola Ogiera opis twierdzy Wisłoujście z roku 1635 

tak ją ilustruje: "Doskonała to bez ochyby warownia, pod 

której ochroną spokojnie leży całe miasto Gdańsk, albo

wiem bez zezwolenia tej fortalicji nie może nic ani Wisłą 

w morze spłynąć, ani z morza wpłynąć do Wisły. Otaczają 

tę fortalicję liczne kanały i fosy i liczne obwałowania 

najdokładniej wedle przepisów nowej sztuki fortalicyjnej 

wykonane. Rozstawiono tam sto lub więcej dział wojennych, 

gp 
Hoburg, op.cit., s. 110. KBhler, op.cit., s. 327.

$$ KBhler, op.cit., s. 328. Stankiewicz, op.cit., s. 1J0. 

64 KBhler, op.cit., s. 295-305- U KBhlera i Hoburga brak 
wzmianki o uzbrojeniu Szańca Zachodniego. Szacunkowo 
przyjąć należy około 12 dział.
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a mieszka wraz z żonami i dziećmi tysiąc żołnierzy, 

których widzieliśmy w szykach stojących wraz z ich ofic- 

jerami /.../ Naprzeciw tej fortalicji znajduje się po 

tamtej stronie Wisły druga, która tej większej służy 
i podlega"J5.

Wojna została tym razem zażegnana. Dzięki inter

wencji mediatorów w 1635 r. podpisano w Sztumskiej 'Wsi 

rozejm na dalszych 25 lat.

Okres poprzedzający zawarcie rozejmu zasługuje 

jednak na szczególną uwagę. W planach przygotowań do woj

ny jak nigdy dotąd uwzględniono bowiem sprawy morskie. 

Nie tylko odżyły hasła "dominium maris", ale Władysław IV 

potrafił energicznie i mądrze przekuwać je w czyn. W pla

nach wojny na morzu przyjęto program niezwykle ambitny 

i skuteczny. Koniecpolski radził wystawić flotę z co naj

mniej 12 okrętów. Proponował też użyć w wojnie morskiej 

"czajek" kozackich. Nie pominięto również kartograficzne

go opracowania przyszłego teatru działań. Inżynier i for- 

tyfikator królewski Fryderyk Getkant wykonał w latach 

1634—1637 15 pergaminowych planów lub map Pucka, Tczewa, 

Grudziądza, Gniewu i Szpicy Mątowskiej, a także Zatoki 

Puckiej z Półwyspem Hel i fortami Władysławowo i Kazimie- 

rzowo. Inny inżynier Jan Pleitner przedstawił projekt

K. Ogier, Dziennik podróży do Polski /I635-I636/.CZ.II. 
Gdańsk 1953, s. 179-183*
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budowy portu na cyplu helskim w okolicach dzisiejszych 

Chałup i Kuźnicy. Port miał być chroniony przez dwie 

sąsiadujące z nim fortece. Oprócz tego pod kierunkiem 

Getkanta rozbudowano twierdzę pucką. Król zamierzał unie

zależnić się od Gdańska, który skłaniał się ku postawie 

neutralnej. Wznowiła działalność Komisja Okrętów Królews

kich. Stan floty zamierzano zwiększyć do 25 jednostek. 

Niebawem u fortecy władysławowskiej zakotwiczyło 10 okrę

tów królewskich pod dowództwem admirała Ellerta Appelman- 
66 na

Po zawarciu rozejmu w Sztumskiej Wsi sprawy mors

kie zaczęły tracić na znaczeniu. Nie pomagały zabiegi 

króla mające na celu utrzymanie floty. Sejm uchylał się 

od podatków. Nie rozumiano znaczenia ogromnego wysiłku 

Władysława IV dla spraw morskich. Okręty wojenne przebu

dowano na jednostki handlowe. W ten sposób z biegiem lat 

upadło dzieło Władysława IV.

Pomimo trwania rozejmu gdańszczanie konsekwentnie 

umacniali fortyfikacje miasta i Wisłoujścia. Uwzględniono 

doświadczenia ostatnich działań. Porażka floty królews

kiej pod Latarnią ze strony naziemnych oddziałów szwedz

kich, uwidoczniła brak pośrednich fortyfikacji na odcinku 

Gdańsk - Wisłoujście. Ten stan rzeczy ułatwił nieprzyja

cielowi w 1628 roku swobodę manewru na prawym brzegu Wisły.

66 Lepszy, op.cit., s. 260, 261, 264
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W celu umocnienia tego odcinka Rada Wojenna uchwaliła 9 

listopada 16J4 r. budowę redut pośrednich. W ramach tych 

prac przedłużono fosę Szańca Wschodniego do bastionu 

Ostroroga. W 16J9 r. zaopatrzono skrzydła Szańca Zachód- 
67 niego w dwa półbastiony ' dla skuteczniejszej osłony 

dzieła rogowego. W 1646 r. usypano u Szańca Wschodniego 

rawelin osłaniający kurtynę między bastionami 'Wiślanym 

i Bielnikiem . Około roku 1646 przebudowano południowo- 

zachodnią część Szańca Wschodniego. Obszar tzw. Pfahlhofu 

ujęto nowymi dziełami Szańca Kleszego /Pfaffenschańze/, 

który zbudowano na planie dzieła rogowego, zaopatrzonego 

w zespół rawelinów, strzegących dostępu do twierdzy 
69 i osłaniających kurtyny szańca 7.

W roku 1648 Gdańsk w związku z toczącą się wojną 

na kresach wschodnich, a także napiętą sytuacją wynikają

cą z bezkrólewia, zatroszczył się ponownie o swoje bez

pieczeństwo. Sprowadzony z Holandii inżynier fortyfikator 

generał Peter von Percewal opracował projekt modernizacji 

i rozbudowy fortyfikacji miejskich. W sprawie fortyfikac

ji Wisłoujścia podzielał zdanie wcześniej już wyrażone 

przez Strakowskiego. Zalecał otoczyć fosę bastion Ostro

róg, ustalił także liczebność załogi dla Szańca Wschodnie- 67 

67 KShler, op.cit., s. 331 •

Tamże. Hoburg, op.cit., s. 134.

Stankiewicz, op.cit., s. 130.
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go: J00 ludzi w czasie pokoju i 800 w czasie wojny; dla 

Szańca Zachodniego: 150 ludzi w czasie pokoju i 300 

w czasie wojny' .

Jeszcze w roku 1648 usypano nowy rawelin pomiędzy bastio

nami Ostrorogiem i Świńskim Łbem. W 1653 r. rozpoczęto 

budowę wału niskiego /przedwału/ wzdłuż bastionu Ostro- 

roga. Koszt budowy nowych umocnień szacowano na 28.000 
f lorenów?'1. W następnym roku prace te odebrała Rada Wo

jenna z burmistrzem Ehlerem. Wał przedłużónó również na 

sąsiednie odcinki kurtyny i na prawe czoło bastionu Puc

kiego oraz lewe czoło bastionu świńskiego Łba.

Równocześnie przystąpiono do zburzenia starego 

Szańca Zachodniego. Potrzeba jego przebudowy nie ulegała 

wątpliwości. 'Wiosną 1655 r. i-ozpoczęto więc budowę nowego 

szańca leżącego na osi Szańca Zachodniego. Budowę prowa

dzono według projektu Jerzego Strakowskiego, opierając 

to nowe założenie obronne ponownie na planie dzieła ro
gowego. Rozmiary ogólne zachowano również te same?2. 

Drogę ukrytą nad fosą nowego dzieła przedłużono wzdłuż 

zachodniego brzegu 'Wisły zarówno w kierunku północno- 
wschodnim, jak i południowo-zachodnim?^. Po zakończeniu 

prac okolono cały Szaniec Zachodni mocną palisadą drew

nianą.

KBhler, op.cit., s. 333*  
?1 Hoburg,, op.cit., s. 137 • 
?2 KBhler, op.cit., s. 339. Stankiewicz, op.cit., s.130. 
?5 Stankiewicz, op.cit., s. 130«
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Ten nowy wysiłek fortyfikacyjny Gdańska wynikał 

z ponownego zagrożenia Rzeczypospolitej i miasta ze stro

ny Szwecji. Nadchodziły groźne lata "potopu". W sytuacji, 

kiedy cała niemal Polska została zajęta przez Szwedów, 

Gdańsk nie uląkł się gróźb Karola Gustawa. Pozostał wier

ny Rzeczypospolitej. Nie zastraszyła miasta blokada od 

strony morza i lądu, odcięcie od Żuław i obsadzenie przez 

Szwedów Gdańskiej Głowy.

Po podpisaniu w 1660 roku pokoju w Oliwie, miasto 

było u kresu sił. Wojny wyczerpały je zarówno finansowo, 

jak i gospodarczo. Nadmorska twierdza Wisłoujście, pod

stawowa baza operacyjna floty królewskiej, przestała być 

ostoją polskiej siły na morzu. Bandera polska zniknęła 

na długie czasy z Bałtyku. Fortecę z upływem lat w dal

szym ciągu modernizowano. Nadal pełniła ona swoją pier

wotną funkcję gdańskiej bramy portowej.
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Rys. 1. Terminologia ważniejszych elementów fortyfikacji 
bastionowej. I - bastion, a - czoło bastionu, 
b - bark bastionu, c - szyja bastionu. II - kur
tyna. III - raweliny osłaniające kurtyny lub 
czoła bastionów. IV - dzieło rogowe złożone 
z dwóch półbastionów, 1 - półbastion.
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Rys. 2. Twierdza Wisłoujście w r. 1578. Według J. Stan
kiewicza, Nadmorska twierdza w Wisłoujściu, 
s. 11?. Odrys z G. KBhlera, Geschichte der Fes- 
tungen Danzig und WeichselmUnde, Breslau 1893. 
T..1, tabl. 12.
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Rys. 3-6. Rozwój forty
fikacji twierdzy Wisło
ujście w pierwszej poł. 
XVII w.

1 - Wieża Latarnia
i Wieniec

2 - Fort carre

3 - Szaniec Wschodni

4 - Szaniec Zachodni

5 - Szaniec Kleszy 

a - Bastion Bucki

b - Bastion Ostroróg

c - Bastion Świński Łeb 

d - Bastion Bielnik 

e - Bastion Wiślany

Według J. Stankiewicza, 
System fortyfikacyjny 
Gdańska i okolicy w cza
sie wojny 1655-1660 /ma
szynopis/



Kmdr por. dr Rafał Witkowski

Z PROBLEMATYKI OBRONY WYBRZEŻA POISKTEGO 

W LATACH 1920-1927

Powrót Polski nad Bałtyk w lutym 1920 roku stwo

rzył konieczność zorganizowania od podstaw floty wojen

nej oraz przygotowania obrony wybrzeża morskiego. Doraź

nie obronę niewielkiego wybrzeża ciągnącego się od Żar

nowca do Orłowa i Kolibek zapewniał sprowadzony .z Modli

na baon morski oraz utworzony pod koniec 1920 roku w Pu

cku Pułk Artylerii Nadbrzeżnej. Jednak dopiei’o zawarcie 

rozejmu z Republiką Radziecką w październiku 1920 roku 

umożliwiło ówczesnemu dowództwu marynarki, to jest De

partamentowi dla Spraw Morskich w Ministerstwie Spraw 

Wojskowych przystąpienie do wstępnych prac nad przygoto

waniem planów obrony wybrzeża. Do prac tych zaangażowano 

także Dowództwo Wybrzeża Morskiego, mające swoją siedzi

bę w Pucku.

Dużą rolę w organizowaniu polskich sił zbrojnych 

po pierwszej wojnie światowej odegrał francuski Sztab 

Generalny, a zwłaszcza działająca w Polsce od 1919 roku 

francuska misja wojskowa • Pod koniec 1920 roku postauo- 

A "■ .... n '
Wyrazem ścisłej w tym czasie współpracy armii polskiej 
z siłami zbrojnymi Francji było podpisanie w Paryżu 
19.2.1921 r. układu politycznego i tajnej konwencji 
wojskowej.
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wiła rozpatrzyć także sprawę przygotowania obrony pols

kiego wybrzeża morskiego przed desantem lub atakiem flo

ty nieprzyjacielskiej.

W ciągu listopada 1920 r. odbyło się w Departamen

cie dla Spraw Morskich kilka konferencji z przedstawi

cielami misji francuskiej. Ze strony polskiej uczestni

czył w nich szef Departamentu kontradmirał Kazimierz 

Porębski, zaś strona francuska reprezentowana była przez 

szefa artylerii misji, gen. Eaynal i przez szefa saperów 

gen. Charriou. Przedmiotem narad było ustalenie wytycz

nych w sprawie ustawienia na wybrzeżu artylerii oraz wy

konania odpowiednich prac inżynieryjno-saperskich. W wy

niku tych spotkań utworzono mieszaną polsko-francuską 

komisję wojskową, która w początkach grudnia wyjechała 

do Pucka, aby na miejscu zapoznać się z warunkami geo

graficznymi wybrzeża. W skład komisji wchodzili ze stro

ny polskiej: ppłk Wiktor Cieśliński, dowódca Pułku Arty

lerii Nadbrzeżnej w Pucku oraz mjr mar. /kmdr ppor./ 

Jerzy Łątkiewicz, który w Sekcji Organizacyjnej Departa

mentu dla Spraw Morskich kierował działem artylerii. 

Misję francuską reprezentowali: płk Auriol z artylerii
2 kolonialnej oraz dowódca batalionu saperów, Bost .

W dniach 7-9 grudnia komisja odbyła podróż inspek

cyjną po wybrzeżu, po czym zebrała się w Pucku dla zreda- 

p
Stopnia wojskowego tego oficera nie dało się ustalić. 



47

gowania uwag i wniosków. W tej fazie pracy do komisji 

dołączył szef sztabu Dowództwa Wybrzeża Morskiego, kpt. 
mar. Józef Unrug. Sporządzony protokół^ został następnie 

przedstawiony dowódcy Wybrzeża Morskiego, płk.mar./kmdr/ 

Jerzemu Świrskiemu, który go zatwierdził.

Praca komisji dotyczyła wyłącznie organizacji 

obrony wybrzeża na wypadek wojny z Republiką Radziecką. 

Nie zajmowano się niemal zupełnie przygotowaniem wybrze

ża do obrony w wypadku ataku ze strony Niemiec. We wstę

pie do protokółu autorzy jego stwierdzili lakonicznie, 

że wprawdzie konieczność obrony przeciw atakowi z zacho

du była rozważana, jednak z uwagi na specyficzne 

ukształtowanie granicy z Niemcami obrona taka uwzglę

dniająca jedynie zaangażowanie sił skoncentrowanych na 

wybrzeżu byłaby niewystarczająca.

Wnioski autorów protokółu przewidywały wykorzysta

nie do zadań obrony głównie tych sił, jakimi aktualnie 

dysponowała marynarka wojenna na wybrzeżu. Postulaty do

tyczyły więc przede wszystkim racjonalnego rozmieszcze

nia baterii powstającego wtedy w Pucku Pułku Artylerii 

Nadbrzeżnej.

Za główne zadanie obrony komisja uważała zabezpie-

Protokół został napisany w języku francuskim, a jego 
kopia przechowywana jest w Centralnym Archiwum Wojsko
wym w zespole Kierownictwa Marynarki Wojennej, t.442 

/Mission Militaire Franęaise ęn Pologne /artillerie/.
Rapport sur la defense des cotes polonaises/.
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czenie wybrzeża i znajdujących się na nim urządzeń, jak 

latarni morskich, a także Pucka i mającego powstać portu 

w Gdyni przed ostrzeliwaniem artyleryjskim i przed de

santem. Walka z okrętami przeciwnika byłaby jednak za

daniem trudnym, ponieważ artyleria na wybrzeżu miała 

zasięg mniejszy’od donośności ognia tych okrętów. Komis

ja widziała możliwość zwiększenia skuteczności artylerii 

przez odpowiedni wybór stanowisk poszczególnych baterii 

i przez zorganizowanie systemu obserwacji. Według opinii 

autorów protokółu, próby taktycznych desantów nieprzyja

cielskich, mających na celu zniszczenie latarń morskich 

lub baterii artylerii, powinny być łatwo odparte ogniem 

artyleryjskim i uderzeniem oddziałów obrony ruchomej, 

to jest piechoty i artylerii połowęj.

W przedłożonych uwagach komisja przewidywała także 

możliwość desantu operacyjnego floty radzieckiej. Dla 

przeciwdziałania takiemu desantowi komisja proponowała 

zorganizowanie na lądzie pasa obrony. Pas ten powinien 

się składać z pozycji głównej i pozycji zapasowej. Pozyc

ja główna ciągnęłaby się wzdłuż całego wybrzeża, od Ro

zewia przez Wielką Wieś i Hel do Gdyni. Pozycja zapaso

wa biegłaby wzdłuż linii kolejowej Puck-Krokowo. Ponie

waż według opinii autorów protokółu desant radziecki 

w pobliżu granicy niemieckiej, to znaczy w rejonie Je

ziora Żarnowieckiego i Karwi, wydawał się mało prawdo

podobny, widzieli oni możliwość zastąpienia pozycji za
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pasowej przez mniej rozbudowaną pozycję ryglową. Pozycja 

ta, w kształcie ostrego kąta, rozciągałaby się od Sta

rzyńskiego Dworu przez Swarzewo do Rozewia. Na główną 

pozycję obrony składać się miały rejony obrony z arty

lerią i piechotą skoncentrowaną w Rozewiu, Wielkiej Wsi, 

Jastarni, Helu i Gdyni. Przewidywano, że pozycja zapa

sowa nie będzie miała w zasadzie umocnień stałych i bę

dzie obsadzona w miarę potrzeby przez oddziały ruchome. 

Pozycja ryglowa opierałaby się na rejonach obrony w Ro

zewiu i Wielkiej Wsi.

Główną rolę w odparciu desantu operacyjnego miała 

spełniać artyleria nadbrzeżna i ruchoma /połowa/. Komis

ja oceniła jako niewystarczające aktualne uzbrojenie 

Pułku Artylerii Nadbrzeżnej i proponowała zwiększenie 

posiadanego sprzętu o 8 armat 105 mw rosyjskich oraz 

uzyskanie trzech baterii połowych rosyjskich lub nie

mieckich. Wnioski te zostały częściowo zrealizowane la

tem 1921 roku, kiedy to przysłano do Pucka 6 armat 105 

mm i 6 haubic tego samego kalibru dla artylerii nad

brzeżnej*

Według projektów autorów protokółu główne stano

wisko dowodzenia artylerią miało się znajdować w Rzuće- 

wie. Artyleria nadbrzeżna powinna się składać z trzech 

dywizjonów, ze stanowiskami dowodzenia w Helu, Gdyni 

i Swarzewie, podczas gdy czwarty dywizjon artylerii po

łowę j stanowić miał ruchomy odwód.



50

Na cyplu półwyspu w Helu przewidywane były stano

wiska ogniowe dwóch baterii 1. dywizjonu /bateria 

szybkostrzelna 105 mm i bateria haubic 150 mm/. w Gdyni 

miało mieścić się stanowisko dowodzenia 2. dywizjonu 

/bateria haubic 150 mm na Oksywiu i bateria szybko

strzelna 105 mm w Orłowie/. Obronę półwyspu Hel w jego 

części zachodniej zabezpieczać powinny dwie baterie 

J. dywizjonu /stanowisko dowodzenia w Swarzewie/, 

z których jedna miałaby swoją pozycję w Wielkiej Wsi, 

druga zaś w Kuźnicy. W odniesieniu do artylerii połowęj 

komisja uważała za konieczne posiadanie trzech baterii, 

z których dwie byłyby ześrodkowane w Starzyńskim Dworze, 

trzecia zaś na gąsienicach stanowiłaby uzupełnienie ru

chomego odwodu.

Oprócz zwalczania desantów artyleria nadbrzeżna 

miała prowadzić walkę z okrętami nieprzyjaciela. Baterie 

1Ó5 mm na półwyspie, to jest jedna bateria 1. dywizjonu 

w Helu i dwie baterie J. dywizjonu w Wielkiej Wsi i Kuź

nicy były przewidywane do zwalczania lekkich sił nie

przyjaciela na wypadek, gdyby zaatakowały one Puck. Za

daniem baterii haubic w Helu i obu baterii 2. dywizjonu 

w Gdyni miało być prowadzenie ognia do okrętów przeciwni

ka na Zatoce Gdańskiej w niedużej odległości od własnych 

wybrzeży.

Autorzy protokółu uznali za niezbędne posiadanie 

przez obronę wybrzeża trzech batalionów piechoty, li
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czących każdy po dwie kompanie. Proponowano następują

ce rozmieszczenie batalionów: batalion pucki częściowo 

/1 kompania/ na miejscu w Pucku jako odwód, częściowo 

zaś /1 kompania/ na półwyspie. Jeden pluton tej kompanii 

stacjonować miał w Helu, zaś jedna drużyna drugiego plu

tonu w Jastarni, a druga drużyna w Kuźnicy. Batalion 

swarzewski wydzielić miał kompanię do obsadzenia rejonu 

Wielkiej Wsi i Rozewia, podczas gdy kompania odwodowa 

miała być rozlokowana w Starzyńskim Dworze. Batalion 

gdyński zatrzymywał jedną kompanię do obrony budującego 

się portu, drugą zaś odsyłał jako odwód do Redy. W miej

scowości tej przewidywane było także główne stanowisko 

dowodzenia całości sił piechoty.

W konkluzji swoich uwag i wniosków autorzy proto

kółu uznali za ważne przystąpienie do organizowania re

jonów obrony, tworzenia nowych baterii artylerii i roz

budowy systemu łączności. System ten oprócz istniejącej 

już radiostacji Dowództwa Wybrzeża Morskiego w Pucku, 

powinien być uzupełniony radiostacjami w Helu i na Oksy

wiu oraz kablem podmorskim z Helu do Gdyni. Jako postu

lat najpilniejszy wysunięto ufortyfikowanie Helu, to 

jest budowę artylerii nadbrzeżnej na cyplu półwyspu 

i zorganizowanie tam rejonu obrony. W drugiej kolejności 
miał być umocniony obszar Gdyni4. Według oceny komisji 

4 Konieczność zorganizowania obrony Gdyni wynikała 
z podjęcia przez władze polskie decyzji o budowie
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postulowane prace możliwe były do zrealizowania przy 

stosunkowo niewielkim nakładzie środków i kosztów. Po

winny one być ukończone do wiosny 1921 roku.

Protokół mieszanej komisji polsko-francuskiej - 

pierwszy w ogóle znany plan obrony wybrzeża - posłużył 

jako materiał do dyskusji nad zagadnieniem obrony obsza

ru nadmorskiego. Rozmowy na cen temat odbyły się w War

szawie na konferencji zwołanej na dzień 20 grudnia 

1920 r. Tydzień później szef saperów francuskiej fiiisji 

wojskowej, gen. Charriou przedstawił do protokółu z kon
ferencji własne uwagi9.

W uwagach gen. Charriou zdefiniowane zostało po

jęcie pasa obrony, który w jego rozumieniu miał być tyl

ko linią teoretyczną, łączącą ze sobą poszczególne roz

budowane ńejony obrony. Opierając się na ustaleniach 

konferencji z 20 grudnia, generał proponował wytyczenie 

pozycji zapasowej w przybliżeniu wzdłuż toru kolejowego 

z Gdyni do Krokowa, w różnej odległości od wybrzeża.

portu. Powstały z inicjatywy Departamentu dla Spraw 
Morskich projekt budowy tak Zwanego tymczasowego por
tu wojennego i schroniska dla rybaków został zatwier
dzony przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i Radę 
Ministrów jesienią 1920 roku. Wiosną następnego roku 
przystąpiono do robót wstępnych.

9 Mission Militaire Prancaise en Pologne. /Direction du 
Genie/. Avis du General Charriou, Directeur du Genie, 
sur le Proces-Yerbal de Conference en datę 20.12.1920 
au sujet de l^organisation de la defense de cotes 
Polonaises /CAW, Zesp. KMW, t. 442/.
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Gen. Charriou wystąpił też z wnioskiem o zwiększenie 

liczebności batalionów piechoty z 500 ludzi, jak to 

projektowano na konferencji, do 1 000 żołnierzy. Propo

nował również dodanie do każdego batalionu kompanii ka~ / 
rabinów maszynowych i kompanii pionierów. Jeżeli idzie 

o pozycję ryglową między Puckiem a Wielką Wsią, to 

w opinii generała główną jej funkcją byłoby zatrzymanie, 

a później odparcie desantu nieprzyjacielskiego na odcin

ku półwyspu od Wielkiej Wsi do Kuźnicy.

Raport gen. Charriou zawierał stwierdzenie goto

wości natychmiastowego przystąpienia do odpowiednich 

prac saperskich. Polegałyby one przede wszystkim na bu

dowie stanowisk dla broni maszynowej i schronów dla 

piechoty .

Jak wyżej wspomniano, działalność francuskiej mis

ji wojskowej w zakresie planowania obronności wybrzeża 

ograniczała się do opracowania wariantu obrony na wypa

dek wojny z Republiką Radziecką. Misja nie przewidywała 

natomiast możliwości uderzenia od zachodu, to jest ze 

strony hiemiec. Opinię misji na ten temat wyraził gen. 

Charriou w następujących słowach: "... Na wypadek ataku 

przez Niemiec .mocarstwo to ma możliwość bezpośredniego 

zaatakowania drogą lądową przy użyciu znacznych sił 

—-———
Do tych prac saperskich potrzebnych było 15 tys. koł
ków do płotów, 150 t drutu kolczastego lub gładkiego, 
250 m blachy falistej i 5 tys. okrąglaków /tamże/. 
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obszaru nadmorskiego Polski i w ten sposób zaskoczenia 

od tyłu obrony wybrzeża. Z tego też powodu zagadnienie 
to powinno byó omówione w planie obrony Polski’’?.

Zgodnie z zaleceniem misji francuskiej, sprawą 

obrony wybrzeża i Pomorza przed atakiem ze strony Nie

miec zajęły się polskie naczelne władze wojskowe. W tym 

czasie, to jest na początku 1921 roku, armia stopniowo 

przechodziła z ‘organizacji wojennej na stopę pokojową. 

Zawarcie w marcu tego roku w Rydze traktatu pokojowego 

z Republiką Radziecką umożliwiło demobilizację armii 

oraz podjęcie prac nad odbudową kraju ze zniszczeń 

wojennych.

Inaczej kształtowały się sprawy nad zachodnią 

granicą państwa. W rzeczywistości granica ta nie była 

do tego czasu w pełni ustalona. Nie rozstrzygniętą po

zostawała kwestia przynależności Górnego Śląska do Pol

ski, zaś działalność Freikorpsów w rejonach nadgranicz

nych nakazywała zachowanie czujności wobec możliwości 

zbrojnych prowokacji. Na Pomorzu Zachodnim tworzenie 

oddziałów paramilitarnych, zamaskowanych jako zrzesze

nia sportowe lub związki strzeleckie, rozpoczęto już 

w 1919 roku. Korzystając z wydatnej pomocy Reichswehry, 

członkowie ich przechodzili wszechstronne przeszkolenie 

wojskowe. Tolerowaną i popieraną przez władze centralne

? Tamże.
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w Berlinie działalność tych organizacji osłaniano szyl

dem obrony granicy wschodniej przed rzekomą groźbą na- 
Q 

paści ze strony Polski.

Dnia 15 kwietnia 1921 r. ukazał się rozkaz Naczel

nego Wodza marsz. Piłsudskiego, polecający przeprowadze

nie studiów nad możliwością obrony granicy zachodniej. 

W obszernym memoriale, zatytułowanym "Zasady organizacji 

zawczasu obrony terenów D.O.G. "Pomorze", dowódca Okręgu 

Generalnego Pomorze przedstawił szefowi sztabu III Ins

pektoratu Armii w Poznaniu swój punkt, widzenia i wnioski 

w sprawie obrony Pomorza. Pesymistycznie ocenił on szan

se utrzymania wybrzeża morskiego, a pogląd swój sformuło

wał jak następuje: "... brzeg morza należący do Polski, 

w obecnych warunkach nie nadaje się zupełnie do obrony, 

gdyż posiadając z obu stron Niemców /Gdańsk jest obecnie 

złośliwie niemiecki jako twór polityczny/ w pasie przy

brzeżnym i na odległość w głąb prawie 100 km, odległych 

wzajemnie od siebie co najwyżej o 35 km - jest skazany 

na niemal pewne niezwłoczne oddanie go Niemcom przy 
ewentualnym rozpoczęciu działań wojennych"^. W memoriale 

wskazywano ńa konieczność posiadania Gdańska i całego

8 Die Geschichte der 207*  und 281. Infanterie-Diuision 
mit ihren Zwischengliederungen 1939-1945*  Dortmund 
1958, s. J14.

$ Załącznik do pisma D.O.Gen. Pomorze z 30.4.1921 r. do 
szefa sztabu III Inspektoratu Armii w Poznaniu /CAW, 
Zesp. GISZ, t. 859/4/.
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obszaru Wolnego Miasta, co w dużym stopniu ułatwiłoby 

zadania obrony.

Uwagi dowódcy Okręgu Generalnego Pomorze posłużyły 

inspektorowi armii gen. dyw. Leonardowi Skierskiemu do 

opracowania wyczerpującego raportu dla Naczelnego Wodza. 

W raporcie tym, datowanym 15 maja 1921 i zatytułowa

nym "Plan obrony granic zachodnich na obszarze D.O.G.
, 10Poznan i Pomorze" gen. Skierski wskazywał na brak 

możliwości równoczesnej obrony północnej części Pomorza 

od strony zachodniej i wschodniej. Zwracał on także 

uwagę na wątpliwość zachowania neutralności przez Woljie 

Miasto Gdańsk w wypadku konfliktu zbrojnego między Pols-r 

ką a Niemcami. Okoliczności te nakazywały, zdaniem ge*  

nerała, wycofanie się w pierwszej fazie walki z północ

nej części Pomorza. Ześrodkowane na Pomorzu oddziały 

armii musiałyby uwzględnić konieczność ewakuacji sił 

z obszaru nadmorskiego i prowadzić obronę ruchomą z re

jonu Grudziądz - Bydgoszcz - Toruń.

Nie wiemy, jak wnioski zawarte w raporcie gen. 

Skierskiego ocenił marsz. Piłsudski. Prawdopodobnie po

dzielał on punkt widzenia inspektora armii. Wskazywałaby 

na to okoliczność, że gdy dwa lata później gen. Skierski 

opracował dla płk. Tadeusza Piskora, ówczesnego szefa

Plan był załącznikiem do pisma gen. Skierskiego do 
marsz. Piłsudskiego i był warunkiem wykonania rozkazu 
Naczelnego Wodza z 15.4.1921 r. /tamże/.
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Biura ścisłej Rady Wojennej plan ufortyfikowania Pomorza, 

jako wytyczną operacyjną przyjął konieczność opuszczenia 

północnej części Pomorza i niepewność neutralności Wol- 
1*1  nego Miasta Gdańska . Z tych powodów generał proponował 

wykonanie prac fortyfikacyjnych dopiero na południe od 

linii Kościerzyna - Tczew.

Zmiany w poglądach na celowość 1 konieczność obro

ny obszaru nadmorskiego zaczęły się zaznaczać dopiero 

w miarę postępu robót nad budową portu w Gdyni. W budo

wie bowiem nowoczesnego portu dostrzegano nie tylko 

szansę rozwoju handlu zagranicznego, ale widziano także 

przyszłą bazę przeładunku materiałów wojennych, importo

wanych z sojuszniczej Francji. Aby jednak baza ta mogła 

na wypadek wojny spełniać swoją rolę, należało zapewnić 

jej niezbędną ochronę nie tylko w postaci własnej floty, 

ale również przez zorganizowaną obronę na kierunkach 

lądowych. Ten drugi warunek miał szczególne znaczenie 

w przypadku zaatakowania wybrzeża przez Niemcy.

W roku 1924 prowadzono w Sztabie Generalnym studia 

nad celowością wykorzystania komunikacji morskich na 

Bałtyku dla przewozów amunicji i sprzętu wojennego. Roz

ważano wtedy także możliwość kierowania transportów 

morskich do portów Jugosławii i Rumunii. Ostatecznie 

... ’ * 1 ...
Taktyczny plan fortyfikacji na obszarach Pomorza
i Poznańskiego; dokument z dnia 11.4.1923 r. /CAW, 
Zesp. GISZ, t. 859/3/.
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jednak przeważyła opinia, że bardziej korzystne będzie 

dla Polski przyjmowanie ładunków wojennych w Gdańsku, 

w przyszłości zaś we własnym porcie w Gdyni, mimo związa

nej z tym konieczności osłaniania transportów na Bałtyku 
*12przez okręty wojenne . Ta decyzja naczelnych władz wojs

kowych miała zasadniczy wpływ na opracowywanie w latach 

następnych planów ufortyfikowania wybrzeża. W tym samym 

czasie starania Polski w Radzie Ligi Narodów w Genewie 

doprowadziły do przyznania Polsce terenu na Westerplatte 

w Gdańsku jako miejsca składowania importowanej amunicji 

i sprzętu wojennego.

Studia nad umocnieniem Gdyni i przyległego do por

tu obszaru zainicjowane zostały przez Biuro ścisłej Rady 

Wojennej, które odpowiednie wytyczne opracowywało pod 

kierownictwem szefa Oddziału III a Biura, płk. sap, Ta

deusza Kutrzeby. Początkowo noszono się z zamiarem ufor

tyfikowania wyłącznie Półwyspu Helskiego jako osłony ba

zy i portu w Gdyni, jednakże pod wpływem opinii ówczes

nego inspektora fortyfikacji gen. bryg*  inż. Hugona 

Griebscha zdecydowano się umocnić także samą Gdynię jako 

tzw. twierdzę pierścieniową. Gen. Griebsch uważał bowiem, 

że półwysep wskutek swojej geograficznej rzeźby i ukształ

towania jest za mały, aby można było na nim pomieścić

12 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. 
Tom I. Kampania wrześniowa 1939*  Część pierwsza. 
Londyn 1951, s. 90.
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wszystkie magazyny i urządzenia marynarki^9.

Zagadnienie obrony wybrzeża i możliwości marynarki 

wojennej były przedmiotem szczególnego zainteresowania 

płk. T*  Kutrzeby. Jako szef Biura Ścisłej Rady Wojennej 

zorganizował on w drugiej połowie 1925 roku dwudniową 

grę wojenną w wąskim gronie. Ze strony marynarki w grze 

uczestniczył komandor Józef Unrug.

W wyniku przeprowadzonej wtedy wymiany poglądów 

sprecyzowano rolę marynarki wojennej na wypadek wojny 

zarówno ze Związkiem Radzieckim, jak i Niemcami. Kmdr 

Unrug nie taił wtedy, że w przypadku wojny z ZSRR, flota 

jaka aktualnie istniała oraz flota, jaką zamierzano 

w przyszłości zbudować, zdolna będzie najwyżej do ochro

ny komunikacji morskich wespół z flotą francuską na Bał

tyku. Linia graniczna strefy zabezpieczenia tych komuni

kacji miała się znajdować na wysokości Libawy.

Znacznie trudniej rysowała się funkcja marynarki 

wojennej na wypadek starcia zbrojnego z Niemcami. Według 

wyrażonej przez kmdr. Unruga opinii, nawet nieznaczna 

rozbudowa marynarki niemieckiej musiałaby doprowadzić do 

tego, że flocie naszej nie pozostawałoby nic innego, jak 

szybkie wycofanie się i internowanie w neutralnym porcie 

łotewskim, Libawie. Gdyby i to okazało się niemożliwe, 

^9 Henryk Bagiński, Wspomnienia z prac nad przygotowaniem 
wybrzeża do obrony w okresie-międzywojennym 1920-1959*  
Warszawa 1962, s. 18 /relacja w zbiorach Wydziału Hi
storycznego Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej/.
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jedynym wyjściem byłoby zatopienie okrętów i prowadzenie 

walki na lądzie pod Gdynią przez spieszone załogi tych 

okrętów. Wprawdzie zdaniem kmdr. Unruga, flota angielska 

mogłaby w jakimś stopniu wiązać niemieckie siły morskie, 

jednak posiadanie Kanału Kilońskiego gwarantowało Niem

com panowanie na Bałtyku, bez obawy ingerencji ze strony 
floty angielskiej14.

Biuro Ścisłej Rady Wojennej było inspiratorem prac 

nad umocnieniem wybrzeża, jednakże opracowanie konkret

nych planów fortyfikacyjno-taktycznych wraz ze studiami 

terenowymi zlecano innym instytucjom oraz różnego szcze

bla dowództwom wojskowym. Opracowanie pierwszego,wszech

stronnego projektu powierzono w roku 1924 zespołowi ofi

cerów z Oficerskiej Szkoły Inżynierii w Warszawie.

Autorami planu, który obejmował zarówno obronę od 

strony morza jak i obronę lądową Helu i Gdyni,było trzech 

oficerów: płk inż. Konstanty Haller /komendant Szkoły/, 

płk inż. Jan Jastrzębski i mjr Marceli Rewieński.
Plan ukończony został 16 lipca 1924 r.1$

/6łu'J'111 1 ' """" Vif""irr
Marian Romeyko, Przed i po maju. Tom 1. Warszawa 19$7, 
s. 207-208.

15 CAW, Zesp. KMW, t. 1J1. Na temat planów obrony wybrze
ża jak również projektów budowy floty patrz także: 
Andrzej Rzepniewski, Obrona Wybrzeża w 1939?*  Na tle 
rozwoju marynarki wojennej Polski i Niemiec. Wyd. II. 
Warszawa 1970, s.66-154? Donald Steyer, Półwiecze 
Polski na morzu. Gdańsk 1970, s. 143-1J1; tenże, Kon
cepcje rozwoju Marynarki Wojennej w Polsce w latach 
1918-1939 /w:/ Polska myśl morska. Gdańsk 1971» s.85- 
101 oraz Stanisław Ordon, Polska Marynarka Wojenna 
1918-1939*  Problemy prawne i ekonomiczne. Gdynia 1966.
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Przyjrzyjmy się, jakie były założenia planu w od

niesieniu do obrony Półwyspu Helskiego. Plan przewidywał 

rozmieszczenie na całej długości półwyspu artylerii nad

brzeżnej różnych kalibrów i o różnym przeznaczeniu. Zna

jąc siły "orskie ZSRR i Niemiec, autorzy uważali za nie

zbędne posiadanie na Helu dwóch baterii po 2 działa kal. 

240 mm pod pancerzem do zwalczania pancerników /okrętów 

liniowych/ i krążowników. Działa te miałyby możliwość 

prowadzenia ognia okrężnego, ich zasięg zaś wynosiłby 

23 km.

Również na Helu projektowano skoncentrowanie 2 ba

terii odkrytych po 4 działa kal. 120 mm dla przykrycia 

własnych zagród minowych /uniemożliwienia ich wytrałowa- 

nia/ oraz do prowadzenia ognia do torpedowców.

W celu zabezpieczenia półwyspu przed desantem pro

jekt przewidywał rozmieszczenie wzdłuż całej jego dłu

gości co 6 km, baterii artylerii przeciwdesantowej po 

4 armaty kal. 75 mm każda. Ogółem miało być 6 takich ba

terii, co dawałoby 24 działa do obrony przed desantem. 

Na stanowisku każdej baterii znajdować się miał reflektor 

o średnicy 60 cm dla umożliwienia strzelania w warunkach 

nocnych, ponadto w wypadku wylądowania nieprzyjaciela na 

brzegu każda bateria broniona byłaby przez 2 c.k.m. pod 

pancerzem.

Ruchome wzmocnienie artylerii średnich kalibrów po

winny zapewnić 2 pociągi pancerne, każdy wyposażony w 2 
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armaty kal. 155 mm i 2 armaty kal. 75 nim oraz 6 c.k.m. 

Obsługę każdego pociągu stanowiłoby 75 żołnierzy.

Uzupełnieniem uzbrojenia artyleryjskiego na pół

wyspie miała być kompania reflektorów, posiadająca 6 du

żych reflektorów o średnicy 120 i 200 cm. Autorzy pro

jektu proponowali wybudowanie 4 stanowisk obserwacyjnych 

i 2 stanowisk kierowania ogniem, wyposażonych w dalmie

rze i środki łączności. Przewidywano także zgromadzenie 

na Helu zapasu 250 min, jako ilości niezbędnej dla po

stawienia zagród obronnych /po 10 min na 1 km/.

Obronę półwyspu od strony lądu zabezpieczać miały 

baterie artylerii połowęj, obejmujące łącznie 4 armaty 

kal. 155 mm i 4 armaty kal. 75 mm. Do własnej obrony 

baterie te posiadałyby 1 kompanię piechoty i 2 lub J 

plutony c.k.m.

Ogólny koszt uzbrojenia oraz wykonania niezbędnych 

prac fortyfikowanych na półwyspie wynosiłby około 2? min 

zł. Jednakże uwzględniając przewidywane przez autorów 

planu koszty umocnienia Gdyni /ponad 25 min zł/, a 

zwłaszcza wydatki związane z budową pasa fortyfikacji na 

przedpolach Gdyni /przeszło 380 min zł/, dawało to łącz

nie ogromną kwotę ponad 4J0 min zł. Nawet rozłożenie tej 

sumy na kilkanaście rat obciążałoby budżet do tego stop

nia, że urzeczywistnienie proponowanych wydatków, stałoby 

się nierealne. Z tych też względów projekt Oficerskiej 

Szkoły Inżynierii nie doczekał się realizacji, zaś oprą- 
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cowywane w latach późniejszych plany zawierały postulaty 

już znacznie skromniejsze.

Równolegle do powstałego w Oficerskiej Szkole 

Inżynierii projektu, w Kierownictwie Marynarki Wojennej 

trwały prace nad przygotowaniem kilkuletniego planu roz- 

woju marynarki . Plan ten w postaci "Programu rozbudowy 

floty na okres I, lata 1925-1928", został w 1924 roku 

przedłożony szefowi Kierownictwa Marynarki Wojennej 

wiceadm. Porębskiemu i 16 sierpnia uzyskał jego aprobatę. 

W ogólnych zarysach przewidywał on znaczne powiększenie 

floty przez zakup zagranicą 2 krążowników, 6 niszczycie

li, 12 torpedowców i 12 okrętów podwodnych. Program 

obejmował ponadto budowę warsztatów, składów, urządzeń 

portowych oraz utworzenie zapasów wojennych dla marynar

ki francuskiej. Zatwierdzony przez rząd na początku 1925 

roku, znany był pod nazwą wstępnego lub małego programu 

rozbudowy floty.

Autorzy programu wskazywali także na konieczność 

zapewnienia odpowiedniej obrony Gdyni. Projekt swój uza

sadniali istnieniem własnej floty wojennej oraz budową 

16 Kierownictwo Marynarki Wojennej z siedzibą w Warsza
wie utworzone zostało w roku 1922 w miejsce istnieją
cego do tego czasu Departamentu dla Spraw Morskich. 
W tym samym czasie przekształcono Dowództwo Wybrzeża 
Morskiego na Dowództwo Floty. W latach 1924-1926 
przeniosło się ono z Pucka do nowo wybudowanego portu 
wojennego w Gdyni - Oksywiu.



64

bazy morskiej i portu handlowego w Gdyni. Aby zapewnić 

obronę portu na wypadek wojny z ZSRR, zaś jego ewakuac

ję w przypadku wojny z Niemcami lub Niemcami i ZSRR, 

powinno się równolegle do rozwoju floty tworzyć: "a/ 

obronę artyleryjską w Gdyni i na Helu, b/ obronę prze

ciwlotniczą, c/ pozycje połowę dla wojsk lądowych w Gdy
ni i na Helu"* *'?.  Propozycje Kierownictwa Marynarki Wo

jennej, które na roboczo nazwano "małym programem obro

ny wybrzeża", przewidywały wydatkowanie na ten cel 15 

min zł, przy czym w roku 1925> to jest w pierwszym roku 
/i8 

realizacji programu, miano wydać 5 min zł .

Jak wyżej wspomniano, rozbudowa portu w Gdyni 

i równolegle prowadzona budowa bazy dla marynarki wo

jennej na Oksywiu wpłynęła w dużym stopniu na ewolucję 

poglądów na temat konieczności obrony wybrzeża morskie

go. Po okresie zupełnego zastoju prac wskutek depresji 

gospodarczej, będącej rezultatem dewaluacji marki pols

kiej, w drugiej połowie 1924 roku wznowiono roboty 

ziemne. Stało się to możliwe dzięki przeprowadzonej 

wtedy reformie walutowej i wprowadzeniu do obiegu złote

go polskiego. Dnia 4 lipca zawarto umowę z Konsorcjum 

Francusko-Polskim, które obejmowało kilka francuskich 

spółek i kilka firm polskich. Umowa przewidywała wybudo-

CAW, Zesp. KW, t. 1J1.
*18 $Notatka wewnętrzna wiceadm. Porębskiego z 9.9.1924 r. 

/tamże/.
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wanie przez Konsorcjum do końca 1950 roku awanportu 
i pierwszego basenu wewnętrznego"’9.

Ważnym etapem w planowaniu obrony wybrzeża była 

uchwała Rady Wojennej z 25 października 1924 r., zgodnie 

z którą "Obszar Gdynia" miał być ufortyfikowany. Jak wy

nika z pisma szefa Sztabu Generalnego gen.dyw.Stanisława 

Hallera z 29 maja 1925 r. do Inspektora Armii nr 5 w To- 
20 runiu , w skład "Obszaru Gdynia" miały wchodzić nie 

tylko najbliższe okolice portu, "ale także cały półwysep 

Hel oraz rejon Pomorza tworzący przedpole Gdyni". Ufor

tyfikowanie Obszaru Gdyni miało umożliwić flocie jak 

najdłuższe wykonywanie zadań operacyjnych na Bałtyku 

przez obronę bazy w Gdyni przed zniszczeniem od strony 

lądu i z morza. Zadaniem wtórnym miała być ochrona nie

zbędnego dla działań wojennych majątku państwowego 

i prywatnego w Gdyni. Uchwała przewidywała stopniową 

rozbudowę urządzeń obronnych Obszaru Gdyni w miarę roz

woju floty, bazy morskiej i portu handlowego.

Do opracowania konkretnych zadań związanych 

z projektami ufortyfikowania wybrzeża zaangażowanych 

zostało szereg dowództw i sztabów wojskowych, jak Inspek

torat Armii nr J w Toruniu, Kierownictwo Marynarki Wojen

nej oraz poszczególne Oddziały Sztabu Generalnego. * 20

" Tadeusz Wienda, Dzieje budowy portu gdyńskiego /w:/ XV 
lat polskiej pracy na morzu. Gdynia 1955, s. 66-67.

20 CAW, Zesp. GISZ, t. B6I/3.



66

Na temat proponowanej organizacji dowództwa wy

brzeża morskiego wypowiedział się m.in. Szef Oddziału I 

/Organizacyjno-Mobilizacyjnego/ Sztabu Generalnego ppłk 

Jan Sadowski w memoriale z grudnia 1924 r., zatytułowa

nym "Rozbudowa Gdyni z punktu widzenia organizacyjnego 
21 »i mobilizacyjnego" . Opierając się na planie rozwoju 

floty w trzech fazach, wskazywał on na trzy warianty 

zadań, jakie obrona Gdyni powinna spełnić. W fazie 

pierwszej powinna ona móc przeciwstawić się jedynie na

głemu zamachowi /coup de main/, w drugiej fazie powinna 

już zabezpieczyć port i jego urządzenia od bezpośrednie

go działania przeciwnika, zaś w trzeciej fazie fortyfi

kacje Gdyni powinny zapewnić pełne bezpieczeństwo za

równo portu handlowego, jak i bazy wojennej oraz floty.

Zgodnie z tak postawionymi zadaniami istniała 

konieczność utrzymania umocnionych pozycji, najpierw na 

głębokość 5-7 km /w fazie pierwszej/, a następnie 12-15 

km, wreszcie w wariancie trzecim, na głębokość około JO 

km. Analizując stojące przed flotą i lądową obroną zada

nia, ppłk Sadowski proponował utworzenie dla tych sił 

wspólnego dowództwa. Miałoby to być w czasie pokoju Do

wództwo Okręgu Morskiego, które na wypadek wojny prze

kształciłoby się w Dowództwo Wybrzeża. Według przewidy

wań ppłk Sadowskiego, dowódca Okręgu Morskiego powinien

CAW, Zesp. Wydz. Og.-Mob. Szt.Gł., t. 96 a.
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być wyposażony w uprawnienia nawet większe niż te, jakie 

posiadali dowódcy Okręgów Korpusu. Powinny mu bowiem 

podlegać także sprawy operacyjne związane z obroną wy

brzeża, kierowanie rozbudową portu wojennego w Gdyni 

oraz prace przygotowawcze związane z mobilizacją garni

zonu Gdynia. Dla utworzenia terytorium Dowództwa Okręgu 

Morskiego ppłk Sadowski proponował wyłączenie z Dowódz

twa Okręgu Korpusu VIII w Toruniu powiatów puckiego, 

wejherowskiego i kartuskiego.

Zagadnienie organizacji dowodzenia oddziałami 

wojskowymi na wybrzeżu było przedmiotem rozważań Biura 

Ścisłej Rady Wojennej. W sprawie tej szef Wydziału Forty

fikacyjnego w Oddziale Ula Biura, płk Franciszek Arci

szewski zwrócił się pisemnie o wyrażenie opinii do płk. 

Bobkowskiego, płk. Hallera, ppłk. Sadowskiego i kmdr.por. 
o 2Filanowicza" . Z treści pisma wynika, że w 1925 roku 

powstała mysi utworzenia Kierownictwa Fortyfikacji, za

pewne przy projektowanym równoczesnym zorganizowaniu Ob

szaru warownego Gdynia. Wraz z Kierownictwem Fortyfikac

ji zamierzano utworzyć "Dowództwo Ogólne", zaś w roku 

1926 odrębne "Dowód::i .vo Gdynia" i "Dowództwo Hel".

Choć ostatnie projekty nie doczekały się realizac-

22 Pismo Biura ścisłej Rady Wojennej z JO.12.1924 r./tam
że/. Płk Henryk Bobkowski :ył oficerem sztabu w Ins
pektoracie Armii i;r 3, podczas y kmdr por. Władysław 
Filanowi.cz pełnił funkcy kierownika samodzielnego 
Referatu Planów w sztabie Kierownictwa Marynarki Wo
jennej .

Filanowi.cz
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ji, to rzeczywiście na początku 1925 roku zorganizowane 

zostało Dowództwo Obszaru Warownego Gdynia wraz z pod

porządkowanym mu Kierownictwem Fortyfikacji.

Obszary warowne były w ówczesnej strukturze woj

ska jednostkami terytorialnymi specjalnego rodzaju. Po

siadały one prawa instytucji centralnych, a ich dowódcy 

podlegali w sprawach obsady i w sprawach fortyfikacyjno- 

administracyjnych bezpośrednio ministrowi spraw wojsko

wych. Dowódca obszaru warownego był dowódcą wszystkich 

jednostek wojskowych organicznie należących do obszaru 

warownego i pełnił równocześnie funkcje komendanta gar

nizonu. Obowiązująca w tym zakresie instrukcja postana

wiała, że "... Dowódca obszaru warownego kieruje w myśl 

specjalnych instrukcji oraz otrzymanych rozkazów i za

rządzeń, wszelkimi pracami mającymi na celu przygotowa

nie obszaru warownego do obrony na wypadek wojny oraz 
ponosi za to zupełną odpowiedzialność"2^.

Obszary warowne tworzono w rejonach mających 

z punktu widzenia obrony kraju znaczenie kluczowe. Tak 

np. oprócz gdyńskiego obszaru warownego istniały obsza

ry warowne Wilno i Górny Śląsk. Dowódcą Obszaru Warowne

go Gdynia /w skrócie: OWar Gdynia/ mianowano Dowódcę 

Floty jako pełniącego obowiązki dowódcy, zaś szefem 

sztabu mianowany został mjr Wincenty Rudowicz, który 

2$ Instrukcja organizacyjna dla Dowództw Obszarów Warow
nych na stopie pokojowej; dokument ten zatwierdzony 
został przez ministra spraw wojskowych 9*10.1925  r. 
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przybył z Inspektoratu Armii Nr 3 w Toruniu. Najważniej

szą komórką OWar Gdynia, zajmującą się studiami i praca

mi w terenie, było Kierownictwo Fortyfikacji. Stanowisko 

szefa objął przybyły z Biura ścisłej Rady Wojennej mjr 

Rudolf Fryszowski, zaś jego zastępcą został kpt. Mieczy

sław Kruszewski, który do tego czasu pracował w Szefos

twie Inżynierii i Saperów D.O.K. VIII w Toruniu.

Już w ciągu lata 1925 roku dowództwo OWar Gdynia 
« 

otrzymało konkretne zadania robocze. W myśl polecenia 

szefa Sztabu Generalnego gen.dyw. Stanisława Hallera 

z 29«5*1925  r. Inspektor Fortyfikacji "w porozumieniu 

z Dowódcą Obszaru warownego Gdynia i przy współpracy 

z Kierownictwem Fortyfikacji OWar Gdynia miał opracować 

ogólno-orientacyjny plan obrony i plan fortyfikacji ob- 
24 szaru Gdynia na następne lata" . Plan ten byłby podsta

wą dla późniejszych opracowań szczegółowych. Szef Sztabu 

Generalnego w swoim piśmie przytaczał treść uchwały Rady 

Wojennej z 25*10.1924  r. w sprawie ufortyfikowania ob

szaru Gdynia, a ponadto precyzował własne wytyczne.

W myśl tych wskazówek budowa umocnień powinna być ukoń

czona około 1935 r., a program prac miał uwzględnić trzy 

fazy realizacji.

W pierwszym okresie, to jest do wiosny 1928 roku 

powinna być zorganizowana obrona całego wybrzeża od

24 CAW, Zesp. GISZ, t. 861/3.
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strony morza na wypadek wojny z ZSRR. W przypadku wojny 

przeciwko Niemcom lub przeciwko Niemcom i ZSRR równocześ

nie, powinna być zagwarantowana pełna obrona od strony 

morza i obrona najważniejszych rejonów osłaniających 

Gdynię od strony lądu. Wytyczne precyzowały, że ilość 

własnych wojrx niezbędnych do obrony powinna być jak 

najmniejsza. Zakładały one również, że dowóz materiałów 

wojennych, a nawet transport wojska drogą morską z Franc

ji do Gdyni będzie możliwy, aczkolwiek w wypadku wojny 

z Niemcami mało prawdopodobny. Instrukcja zawierała 

wskazówkę, by wszelkie budowle wykonane w fazie pierwszej 

były tak umiejscowione, aby mogły w przyszłości służyć 

zadaniom przewidzianym w fazie drugiej i trzeciej.

Realizacja zamierzeń zaplanowanych w fazie drugiej 

powinna być ukończona do wiosny 1931 roku. W tym czasie 

miały być zbudowane pomieszczenia, składy, zapasy oraz 

inne obiekty nieodzowne dla zakwaterowania oddziałów 

obrony wybrzeża. W okresie tym powinna być także ukończo

na obrona obiektów przeciw artylerii kalibrów do 150 mm, 

a na Helu obrona przeciw artylerii morskiej.

Ostatni, trzeci okres przedsięwzięć miał trwać do 

wiosny 1955 roku. Do tego czasu powinny zostać ukończone 

prace związane z obroną przeciw artylerii ciężkiej.

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi dowództwo OWar 

Gdynia przystąpiło do opracowania perspektywicznego pla

nu ufortyfikowania wybrzeża. Plan ukończony został 18

V]
___ J
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września 1926 r.2$ Jakie zamierzenie zaplanowane zostały 

w odniesieniu do Półwyspu Helskiego? Z projektu wynika, 

że punkt ciężkości obrony mierzei spoczywać miał na sil

nie rozbudowanej artylerii nadbrzeżnej. Powinna się ona 

składać z 4 dział najcięższych o dużej donośności oraz 

sile przebijania pancerzy 200 mm na odległość do 10 km. 

Zadaniem ich byłaby więc walka z dużymi jednostkami 

artyleryjskimi przeciwnika /okręty liniowe, krążowniki/. 

Przewidywane początkowo rozmieszczenie tej artylerii 

w dwóch półbateriabh /2 działa w rejonie Helu, 2 zaś na 

wschód od Botii/ zostało zarzucone na rzecz skoncentrowa

nia wszystkich 4 armat w jednej baterii. Autorzy projek

tu wypowiedzieli się przeciwko umieszczeniu armat na 

lorach /wagonach kolejowych/, argumentując swoje stano

wisko słabym stanem podkładów 1 nasypu oraz stosunkowo 

dużą łatwością zniszczenia toru kolejowego na półwyspie.

Artyleria średnia obejmować miała 18 dział kal. 

155 mm /początkowo ze względów finansowych tylko 8 dział/, 

zaś artyleria lekka 8 dział kal. 75 mm. Spośród tych 

ostatnich 2 armaty przeznaczone były do obrony wejścia 

do portu w Helu, zaś 2 dalsze umiejscowione miały być 

przy baterii ciężkiej i służyć jako działa oświetlające 

podczas prowadzenia ognia w nocy. Uzbrojenie artyleryj

skie półwyspu uzupełniała bateria haubic polowycłu 

Dla obrony przed desantem dowództwo OWar Gdynia

CAW, Zesp. KW, t. 442.
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przewidywało oprócz 4 dział kal. 75 mm, rozmieszczenie 

wzdłuż półwyspu ciężkich karabinów maszynowych w grupach 

po 4, później nawet po 8 karabinów.

Dla umożliwienia strzelania w nocy półwysep miał 

posiadać 10 reflektorów w schronach betonowych, z dźwiga

mi do ich podnoszenia. Obrona przeciwlotnicza powinna dy

sponować 8 własnymi reflektorami /projekt nie określał 

ilości baterii przeciwlotniczych/.

Ważnym zagadnieniem była również budowa dróg. Wska

zywano, że idąca wzdłuż półwyspu droga posiada na zachód 

od Boru charakter ścieżki, zaś na wschód od tej miejsco

wości jest piaszczystą drogą polną. Czynnikiem utrudnia

jącym budowę trwałych umocnień polowych oraz prac betono

wych była woda podskórna, która na półwyspie występuje 

już na głębokości 0,5 - 1 m. Mankamentem przystosowania 

półwyspu do obrony był także brak przeszkód naturalnych, 

z wyjątkiem lasów.

Mało znane są dalsze koleje losu planu opracowanego 

przez dowództwo OWar Gdynia, wiadomo jedynie, że z powodu 

usterek taktycznych nie został on ostatecznie zatwierdzo

ny.
Odrzucenie planu opracowanego przez dowództwo OWar 

Gdynia było zapewne przyczyną podjęcia przez mjr.Wincente

go Rudowicza, szefa sztabu OWar Gdynia opracowania planu 

alternatywnego.Plan ten ukończony został w 1927 roku^ .

26 Tamże.
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Propozycje autora projektu przewidywały budowę 

fortyfikacji na wybrzeżu, oddzielnie na wypadek wojny 

z ZSRR i wojny z Niemcami. V/ pierwszym przypadku obrona 

powinna się koncentrować niemal wyłącznie wokół Gdyni, 

a w niewielkim tylko stopniu w rejonie Pucka, Wielkiej 

Wsi i Piaśnicy. Obronę portu i bazy w Gdyni zabezpieczać 

miały 2 działa artylerii najcięższej, 10 dział artylerii 

średniej, 8 dział artylerii lekkiej, 8 dział artylerii 

plot., c.k.m. plot., reflektory i pułk piechoty. W rejo

nie Wielkiej Wsi, u nasady półwyspu plan przewidywał 

rozlokowanie jedynie baterii artylerii średniej /4 dzia

ła kal. 155 mm/ i kilku baterii artylerii przeciwdesan

towej /12 dział/ z reflektorami. VJ odwodzie stać miał 

pułk piechoty,? jako pierwszy rzut do walki z desantem.

WórbyfikWańie półwyspu Hel uważał autor projektu 

za uzasadnione jedynie ń® wypadek wojny z "N" /Niemcami/. 

Punktem wyjścia dla rozważań mjr. Rodowicza było prawdo- 
! 

podobieństwo łatwego opanowania przez przeciwnika Gdyni 

od strony lądu. Nawet jednak po odcięciu półwyspu od 

zaplecza lądowego dobrze przygotowana obrona Helu powin

na była zapewnić jego załodze przetrwanie do czasu na

dejścia odsieczy. Zgodnie z takimi przesłankami powstać 

miała na Helu bateria artylerii najcięższej, składająca 

się z 4 dział kal. 350 mm. Artyleria średnia miała po

siadać 16 dział kal. 155 mm, z tego połowę na traktorach 

jako artylerię ruchomą. Również artyleria lekka /4 hau-
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bice kal. 105 mm i 16 dział kal. 75 mm/ powinna mieć 

trakcję samochodową. To samo dotyczyło artylerii plot. 

/12 armat/, dla której plan przewidywał ponadto 16 c.k.m. 

i 10 reflektorów.

Ze względu na duży koszt realizacji całości przed
sięwzięcia2*7 mjr Rudowicz uważał za konieczne wykonanie 

w pierwszej kolejności jednej baterii 4 dział kal. 155 mm. 

w wieżach, schronu dla 4 c.k.m., kilku reflektorów oraz 

rozbudowanie pozycji dla piechoty. Swoje poglądy na. za

gadnienie obrony wybrzeża wyrażone w opracowanym, lecz 

później nie zatwierdzonym planie-szef sztabu OWar Gdynia 

przedstawił szczegółowo w obszernym artykule, który uka- 
1 ‘ po

zał się w roku 1927 w miesięczniku wojskowym "Bellona".

Rozważania swoje poprzedził autor oceną geopoli

tycznego połózenia Polski. Z analizy tego położenia wys

nuć *nalć'źśio  wniosek,- że w wypadku wojny Polski z jej 

sąsiadami, niemożliwe będzie sprowadzenie zaopatrzenia 

wojennego drogą lądową. Z tych też względów wykorzysta

nie transportu--morskiego posiadało duże znaczenie. Jednak

że, aby móc korzystać z morza, trzeba nie’ tylko zapewnić 

transportom- morskim dojście do własnego portu, co stano

wiło zadanie dla floty, ale przede wszystkim utrzymać 

brzeg morski wraz ze .znajdującymi się na nim portami. 
27 Budowa fortyfikacji i innych obiektów kosztować miała 

51 min zł., sprzęt 81 min zł., zaś zapasy na okres 
1 miesiąca - 21 min zł.
Wincenty Rudowicz, Obrona wybrzeża. "Bellona'1' 1927 
/t. 27/, zesz. 1, s. 47~79«
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Mjr Rudowicz rozróżniał następujące rodzaje dzia

łań przeciwko obronie wybrzeża: desant, ostrzeliwanie 

portów, forsowanie portów /przerwanie się w ich obręb 

lekkich sił morskich przeciwnika/, blokada. Największe 

niebezpieczeństwo, zdaniem autora, groziło ze strony de

santu. W tym wypadku przewidywał on, że "nieprzyjaciel 

użyje do akcji przestarzałych okrętów, które mało nadają 

się do walki ze współczesną flotą, jednakże są bardzo 

odpowiednie do walki z artylerią nadbrzeżną. Są to pan
cerniki i krążowniki starego typu"2$.

Zadaniem obrony wybrzeża jest niedopuszczenie nie

przyjaciela do zajęcia brzegu oraz zabezpieczenie od 

ostrzeliwania portu i jego urządzeń. Aby obrona wybrzeża 

mogła skutecznie spełnić stojące przed nią zadania, musi 

ona dysponować odpowiednimi siłami. Do sił tych zalicza 

autor: flotę, artylerię nadbrzeżną, zagrody minowe, lot

nictwo, obronę przeciwlotniczą oraz obronę od strony lą

du /odwody piechoty/. Wykorzystanie w obronie wybrzeża 

wymienionych sił umożliwia zorganizowanie trzech stref 

tej obrony, a mianowicie:strefy dalekiej /flota, lotnic

two/ , strefy bliskiej /artyleria nadbrzeżna/ i strefy 

lądowej /piechota, artyleria połowa/.

Analizując poszczególne składniki obrony wybrzeża, 

autor wskazuje, iż posiadanie floty jest rzeczą bardzo 

29~~
' Ten i następne cytaty pochodzą ze wspomnianego opraco

wania mjr. Rudowicza /patrz przypis 28/.
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kosztowną, dlatego też siły morskie wchodzące w skład 

obrony wybrzeża powinny ograniczać się do małych okrętów 

podwodnych, niszczycieli i torpedowców do rozpoznania 

i do ochrony własnych zagród minowych, wreszcie do 

trałowców dla usuwania min postawionych przez nieprzy

jaciela.

Artylerię nadbrzeżną dzieli autor na trzy rodzaje; 

artylerię dalekonośną, najcięższą - do walki z okrętami 

liniowymi i krążownikami; artylerię średniego kalibru 

przeciwko mniejszym okrętom i do ochrony zagród mino

wych; artylerię lekką, której zadaniem jest bezpośrednia 

obrona brzegu przed desantem oraz obrona portów.

Ważną rolę w obronie wybrzeża spełniają miny, za

równo kotwiczne jak pływające. Jednakże według autora, 

aby zagrody minowe okazały się skuteczne, muszą być 

strzeżone przez własne okręty i znajdować się pod ogniem 

artylerii z brzegu, to jest w strefie ognia specjalnie 

do tego celu ustawionych baterii.

Mimo, że autor dopiero na czwartej pozycji wymie

nia lotnictwo jako jeden ze składników obrony wybrzeża, 

trafnie dostrzega on jego wielkie możliwości w przyszłych 

działaniach wojennych. Do głównych zadań lotnictwa zali

cza autor; rozpoznanie, atakowanie floty przeciwnika 

/w tym wypadku działalność lotnictwa jest przedłużeniem 

ognia artylerii nadbrzeżnej/, wreszcie kierowanie ogniem 

własnej artylerii. Swój pogląd na rolę lotnictwa określił
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mjr Rudowicz w słowach: "Zadanie lotnictwa jest tak do

niosłe, że bez niego nie można się obyć, jak nie można 

się obyć bez artylerii nadbrzeżnej. Słuszne jest powie

dzenie, że obrona wybrzeża bez lotnictwa będzie zupełnie 

ślepa. Nie dając obronie wybrzeża lotnictwa, nie warto 

ustawiać dział dalekonośnych, ani nie warto tracić pie

niędzy na fortyfikacje".

W skład obrony przeciwlotniczej wybrzeża wchodzi: 

lotnictwo myśliwskie, artyleria i broń maszynowa, reflek

tory, maskowanie oraz balony zaporowe. Orężem najpewniej

szym jest lotnictwo myśliwskie, natomiast artyleria 

plot., według autora, powinna być ustawiona bateriami po 

4 działa /na przykład kilka baterii w formie trójkąta/, 

gdyż baterie w mniejszym składzie mają za małą siłę 

ogniową. Duże znaczenie posiadają reflektory do walki 

nocnej z lotnictwem, a także maskowanie, zwłaszcza masko

wanie dymne. Stosowanie balonów zaporowych ma sens jedy

nie w nocy, jednakże dopóki będą one napełnione wodorem, 

ich znaczenie ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji, 

nie będzie duże.

Bezpośrednia obrona lądu należy przede wszystkim 

do piechoty i artylerii połowęj. Zadaniem tych sił jest 

niedopuszczenie do brzegu środków pływających z desantem 

oraz walka z desantem na samym brzegu. Piechota powinna 

być rozmieszczona zarówno wzdłuż brzegu, jak i urzutowa- 

na w głąb jako odwody.
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Myślą przewodnią rozważań mjr. Rodowicza był po

gląd, że mimo posiadania przez Polskę niewielkiej floty 

wojennej, istniała możliwość skutecznej obrony wybrzeża,, 

a to przez jej odpowiednie zorganizowanie i wyposażenie. 

Pogląd swój uzasadniał on atutami, jakimi zawsze dysponu

je obrona wybrzeża. Zallbzają się do nich: duża donoś- 

ność artylerii, ktota przewyższa donośność artylerii 

floty, mała wrażliwość artylerii nadbrzeżnej na straty, 

możliwość atakowania floty przez lotnictwo, skuteczność 

obrony brzegu przez małe okręty podwodne, podwodne sta- 

wiacze miń, zagrody minowe, wreszcie możliwość szybkiej 

koncentracji odwodów na zagrożonym odcinku dzięki trans— 

portowi kolejowemu, samochodowemu i powietrznemu- Uwagi 

swoje, zasługujące na uznanie dla ich trafności przewidy

wania rozwoju sił obrony wybrzeża, zakończył autor zda

niem stanowiącym kwintesencję jego rozważań: “Mając małą 

flotę,' musimy i możemy bronić się skutecznie na samym 

wybrzeżu".

Problematyka obrony wybrzeża stanowiła przedmiot 

żywego zainteresowania naczelnych władz marynarki wojen

nej. Nie szła z nim niestety w parze polityka budżetowa: 

większość kwot przeznaczonych na inwestycje pochłaniała 

budowa okrętów dla floty oraz jednostek pływających dla 

flotylli rzecznej na Polesiu. Trudną sytuację budżetową 

wojska i państwa pogłębił na początku lat trzydziestych 

kryzys gospodarczy, jaki dotknął wtedy nie tylko Polskę,



ale większość europejskich krajów kapitalistycznych 
i USA.

Mimo niesprzyjających warunków opracowane zostały 
projekty budowy baterii artylerii wokół Gdyni oraz plany 
ufortyfikowania Półwyspu Helskiego. Równolegle do tych 
konkretnych, choć skromnych i niewystarczających projek
tów i poczynań w terenie powstawały studia teoretyków 
obrony wybrzeża, wśród nich prace czołowych znawców za
gadnienia kmdr ppor. Rafała Czeczotta i kmdr ppor. 
Heliodora Laskowskiego. Ich teoretyczne ustalenia przy
czyniły się do lepszego zrozumienia sensu i znaczenia 
obrony wybrzeża dla Polski, a szczególnie roli, jaką 
w tej obronie miała do spełnienia artyleria nadbrzeżna.



Dr Czesław Ciesielski

ORP "ISKRA" I JEGO ROLA W PROCESIE SZKOLENIA 

W LATACH 1928-1939

Szkolenie przyszłych oficerów marynarki na okrętach 

żaglowych do dnia dzisiejszego posiada swoich zwolenników 

i przeciwników. Na tym tle powstawały istotne kontrowers

je także w latach dwudziestolecia międzywojennego. Na 

przykład, Anglicy na ogół wypowiadali się przeciwko szko

le żaglowej, dowodząc że na współczesnych okrętach wojen

nych można osiągać równie dobre rezultaty. Do tej grupy 

należał admirał Roger Keyes, który mimo sentymentu do 

szkolenia na żaglowcach uważał, że najlepsze przygotowa

nie fachowe młodzi oficerowie mogą uzyskać na małych 

okrętach /okrętach podwodnych, torpedowcach/. Natomiast 

marynarka niemiecka miała wśród oficerów gorących zwolen- 
-1 

ników szkolenia na okrętach żaglowych .

Trwający od dłuższego czasu spór trudno było roz

strzygnąć, a marynarki wojenne szeregu państw jak: Franc

ja, Niemcy, Hiszpania, Jugosławia, Grecja, ZSRR, Dania 
- ------------------------

W dniu 26 VII 1932 r. zatonął żaglowy okręt szkolny 
niemieckiej marynarki wojennej "Niobe" /pojemność 730t/, 
pociągając za sobą 69 ofiar. Jednak już wkrótce rozwi
nięto szeroką akcję na rzecz zbiórki na budowę nowego 
okrętu szkolnego. W krótkim czasie stocznia w Hamburgu 
zbudowała nowy żaglowiec "Niobe II" /pojemność 1500 t, 
wymiary 73x12x5 m/, który posiadał pomieszczenia dla 
226 osób załogi.
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Brakowało zatem dalekich podróży, podczas których okręt 

mógłby nie utrzymywać przez dłuższy okres cęasu kontaktu 

z lądem, a podchorążowie mieliby możność nabyćią odpor

ności psychicznej i tężyzny fizycznej, kształtowania 

umysłów i zżycia się z morzem. Wprawdzie postęp techniki 

w dziedzinie wojennomorskiej podniósł rangę wiedzy teore

tycznej, to jednak, jak słusznie zauważał dowódca Floty, 

żywioł morski pozostał nie zmieniony i przyszli oficero

wie morscy, aby sprostać zwiększającym się wymaganiom, 

musieli zdobyć cechy wymagane od marynarzy. "Żadne naj

lepsze kursy, podręczniki, modele, wykładowcy, żadne 

gromadzenie teoretycznej wiedzy tu nie pomoże. Maryparz 

nie wyrabia się przy ławce szkolnej, tylko na pokładzie 

okrętu, przy kole sterowym, przy szotach żagli i wiosłach, 

przy dobrej i złej pogodzie, podczas dnia lub w nocy, 
przy upale czy na mrozie"4. Zatem wymagania szkolenia po

wodowały pilną potrzebę posiadania w składzie floty także 

okrętu żaglowego. Tę potrzebę odczuwają silnie OSMW. 

Sporadyczne korzystanie z okrętu żaglowego "Lwów" 

Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie nie rozwiązywało 

problemu z uwagi na odmienny cel szkolenia.

1. Zakup 1 przebudowa okrętu

Z inicjatywą zakupu okrętu żaglowego do praktycz

nego szkolenia podchorążych wystąpił dowódca Floty,który 
5------------------------

Unrug, op.cit., s. 2.
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i Finlandia posiadały w okresie międzywojennym okręty 

żaglowe przeznaczone do szkolenia przyszłych oficerów. 

W ich liczbie znajdowała się także Polska Marynarka Wo

jenna.

Tworząc w trudnych warunkach podstawy marynarki 

wojennej jej dowództwo dążyło do coraz lepszego przygoto

wania oficerów morskich. Właściwą rangę starano się nada 

szkoleniu praktycznemu. Zwolennikiem większego upraktycz 

nienia szkolenia podchorążych był zwłaszcza dowódca Flo

ty. Twierdził on, że aby "zostać marynarzem, trzeba mieć 

wyraźne powołanie, posiadać wystarczającą odporność fi

zyczną i przesłużyć dłuższy czas na okręcie, nie stoją

cym w porcie tylko pływającym po morzach we wszystkich 
2 warunkach atmosferycznych i klimatycznych" .

Tymczasem w pierwszych latach działalności Oficers
kiej Szkoły Marynarki Wojennej9 szkolenie praktyczne pod

chorążych posiadało wiele istotnych braków. Torpedowce 

i kanonierki, na których się ono wówczas odbywało, nie 

były w stanie zabezpieczyć w pełni wymaganych warunków 

praktyki nie tylko z uwagi na ciasnotę pomieszczeń, ale 

także ze względu na ograniczony rejon pływania dla celów 

szkoleniowych. Ponadto skromny budżet marynarki ograni

czał możliwość dłuższego pozostawania okrętów w ruchu, 
t------------------------

J. Unrug, 0 żaglowy okręt szkolny Marynarki Wojennej, 
"Morze", 1925> nr 6, s. 2.

3 03MW powołana została z dniem 1 X 1922r. z siedzibą 
w Toruniu. W 1928 r. zmieniono jej nazwę na Szkoła 
Podchorążych Marynarki 'Wojennej.
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był również właściwym autorem programu tego szkolenia. 

Pisał ons "trzeba żeby młody oficer na samym początku 

swej kariery przeżył wszystko, co stanowi chleb i sól 

życia morskiego, trzeba żeby na małym okręcie, pełniąc 

obowiązki prostego majtka, przez szereg miesięcy oswoić 

się z falą i wiatrem, z ciężką pracą przy żaglach i bądź 

co bądź z chorobą morską. Po półrocznym krążeniu choćby 

tylko po Bałtyku i Morzu Północnym, już każdy z uczniów 

sam się przekona, czy nadaje się do służby morskiej 

a jednocześnie komendant i oficerowie okrętu wytworzą 
sobie o nim opinię"^.

Występując z inicjatywą zakupu takiego okrętu 

brano jednocześnie pod uwagę jego ewentualną wielkość. 

Zakładając, że każdego roku OSMW będzie mogła przyjmować 

zaledwie około 20 kandydatów, postulowano kupno 2-3 

masztowego szkunera, mającego około 300 t wyporności 

i wyposażonego w silnik pomocniczy. Obiecywano sobie, że 

dzięki zasadniczemu napędowi okrętu, jakim będą żagle, 

Marynarka Wojenna uzyska dużą oszczędność paliwa, zaś 

nie ograniczony nadmiernymi kosztami zasięg pływania 

pozwoli na odbywanie długich rejsów z podchorążymi.

Kierownictwo Polskiej Marynarki Wojennej w 1926 r. 

rozpoczęło starania w celu zakupu okrętu żaglowego. Po 

dłuższych poszukiwaniach w Anglii znaleziono trzymaszto- 

wy stalowy szkuner zaopatrzony w motor pomocniczy. Okręt 
----- -------------  

' Tamże, s. 2.
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znajdował się w dobrym stanie i odpowiadał stawianym wy

maganiom. Zbudowany w 1917 r. w stoczni Braci Mttller 

w Holandii służbę morską rozpoczął pod banderą .holender

ską jako statek handlowy o nazwie "Ylissingen". Jednakże 

już w 1921 r. odstąpiony został Anglii i przyjął nazwę 
"St. Blanc"6.

Marynarka Wojenna dokonała zakupu wymienionego 

okrętu w końcu 1926 r. Charakteryzował się on następują

cymi danymi technicznymi: długość - 41,4} m, szerokość - 

7,84 m, wyporność brutto - J48 t, wyporność netto - 247 

t, głębokość ładowni - 3,68 m. Motor pomocniczy umożli

wiał w razie potrzeby, gdy warunki nie sprzyjały użyciu 

żagli, rozwijać prędkość do 5 węzłów, co mogło występo

wać zwłaszcza przy przeciwnych wiatrach, bezwietrznej 
pogodzie i w czasie krótkich przejść?.

Wobec braku doświadczonych oficerów w zakresie 

nawigacji żaglowców Kierownictwo Marynarki Wojennej zde

cydowało się powierzyć przyprowadzenie nowo zakupionego 

okrętu oficerom "Iwowa". Propozycję chętnie przyjęto. Na 

czele wyprawy stanął komendant statku szkolnego Konstan

ty Matyjewicz - Maciejewicz, zaś pierwszą załogę skomple

towano w części z członków załogi "Iwowa" i uczniów

6 T. Szczygielski, Jak szkuner "Iskra" przybył z Anglii 
do Polski, "Morze", 1927, nr J-4, s. 18.

7 Tamże, s. 18
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trzeciego kursu wydziału nawigacyjnego PSM8. Pierwsza 

załoga przyszłej "Iskry" drogą przez Niemcy i Holandię 

przybyła do portu Grangemouth /położonego w głębi Zato

ki Firth of Porth/ w dniu 27 XII 1926 r. Do składu zało

gi dołączył por.mar. Julian Laskowski, któiy przybył 

wcześniej w celu pełnienia nadzoru nad stojącym w porcie 

statkiem i jjego przygotowaniami do przejścia do Gdyni. 

Bowiem komisyjne przejęcie statku łącznie z inwentarzem 

i dokumentami okrętowymi nastąpiło jeszcze przed przyby
ciem załogi^. Przygotowania do podróży zajęły kilka dni, 

które wykorzystano dla dokonania zakupu niezbędnych ma

teriałów i żywności, załadowania balastu, sprawdzenia 

stanu faktycznego oraz załatwienia formalności związa

nych z wyjściem okrętu na morze. Uroczystość podniesie

nia polskiej bandery /handlowej/ odbyła się w dniu 1 I 

1927 *•»  a około południa "Iskra" wyszła z portu Gran- 

gemouth ku śluzie wyjściowej . Jednakże wskutek nie 

sprzyjających warunków hydrometeorologicznych, które 

uniemożliwiały manewrowanie statkiem, wyjście na morze 

musiano odłożyć . Dopiero w godzinach popołudniowych 

następnego dnia "Iskra" mogła opuścić śluzę, by wejść

Q
T. Szczygielski, Pod obcą i polską banderą. Ze wspom
nień marynarza. Gdynia 1967, s. 160-161.

$ Tamże, s. 16J.

10 Tamże, s. 164.
11 Szczygielski, Jak szkuner "Iskra" • ••, s. 18.



86

z pomocą silnika do Zatoki Firth of Forth. Wkrótce za

czął dąć silny sprzyjający wiatr, któr? umożliwił posta

wienie żagli. Trwało to jednak krótko. Przez większość 

drogi żaglowcowi towarzyszyły niepomyślne warunki hydro

meteorologiczne. Silne, często zmieniające się wiatry 

i duża załamująca się fala ograniczały prędkość statku. 

Do portu wojennego w Gdyni "Iskra" weszła dopiero 12 I 

1927 r. Trasa wynosząca 850 Mm została przebyta w ciągu 

9 dni i 10 godzin, z tego 2 dni i 5 godziny przypadłe na 

postój kotwiczny. Drogę tę przebyto przy średniej prędko

ści około 5 węzłów, przy czym 96 godzin okręt pozostawał 

pod żaglami, 69 godzin pod żaglami i na silniku i 10 go- 
12 dżin wyłącznie na silniku .

Przystosowanie okrętu do praktycznego szkolenia 

podchorążych OSMW wymagało odpowiedniej, jego przebudowy. 

Miała ona objąć poprawienie stateczności i niezatapial

ności, wykonanie pomieszczeń dla oficerów, podchorążych 

i załogi, a poza tym należało zainstalować ogrzewanie 

parowe i oświetlenie elektryczne oraz wyposażyć ©kręt 
w nowy zestaw mebli1 \ Dokonanie tej przeróbki planowano 

początkowo zlecić Warsztatom Portowym Marynarki Wojennej 

w Gdyni. Jednak ze względu na to, że- zakład ten nie był 

dostatecznie przygotowany do tego rodzaju remontu, "Is

krę" przeholowano 1 X 1927 r. do Gdański, powierzając

12 Tamże, s. 20.
1$ Szkuner szkolny "Iskra", "Morze", 1927, nr 10, s. 22.
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, 14jej przebudowę Stoczni Gdańskiej . Dowództwo Floty 

stawiało wykonawcy wysokie wymagania w zakresie rozwią

zań konstrukcyjnych i funkcjonalności poszczególnych 

działów. Nieprzypadkowo też ogólny nadzór nad realizacją 

projektu z ramienia Kierownictwa Marynarki Wojennej 

sprawował wybitny specjalista w zakresie stateczności 

okrętu kmdr inż. Dominik Małecki. Ze strony Stoczni 

Gdańskiej za przygotowanie projektu przebudowy i jego 

wykonanie odpowiedzialny był inż. Teodor Macklin, kie

rownik działu wstępnych projektów okrętowych stoczni, 

doskonały praktyk w dziedzinie projektowania statków 
handlowych i wojennych*̂.  Opracował on szereg projektów 

różnych rozwiązań, z których wybrano rozwiązanie maksy

malnie zaspokajające wymagania Dowództwa Floty. We wszy

stkich tych pracach uczestniczył młody inżynier, absol

went Politechniki WM Gdańska Aleksander Potyrała, odby- 

wający wówczas staż w Stoczni Gdańskiej .

W Stoczni Gdańskiej "Iskra" przebywała do połowy 

lutego 1928 r. W dniu 14 lutego została odholowana do 
--- ----------------------

CAW, Akta Kier.Mar.Woj., Kolekcja rozkazów, t. 9, 
Rozkaz Szefa Kier.Mar.Woj., 1927» nr 97 • 

polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t.1, 
cz.. V, Marynarka Wojenna i obrona polskiego Wybrzeża. 
Londyn 1962, s. 37; A. Potyrała, Wspomnienia dotyczą
ce spraw Marynarki Wojennej, Relacja w Wydziale Histo
rycznym ZP Mar.Woj., s. J.

Tamże, s. 2-J.
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Gdyni i stanęła w basenie Marynarki Wojennej* ’'7. Po prze

budowie okręt odznaczał się dużym stopniem niezatapial

ności dzięki grodziom wodoszczelnym, które wytrzymywały 

duży napór wody. Osiągnięcie to było niewątpliwie zasłu

gą kmdr. inż. D. Małeckiego, który kładł duży nacisk ha 
*18 zagadnienie niezatapialności i stateczności okrętu *

W dniu 6 V 1928 r. w Gdyni miała miejsce uroczys

tość poświęcenia ORP "Iskra" i podniesienia bandery wo

jennej. Bandera ta, dar uczennic piywatnych szkół żeń

skich w Warszawie, wykonana była z białego i czerwonego 
19 atłasu z wyhaftowanym srebrnym orłem • Jednocześnie z tą 

uroczystością nastąpiło rozpoczęcie pierwszej kampanii 

czynnej na okres praktycznego szkolenia podchorążych 
OSMW20.

2. Organizacja i przebieg szkolenia

Obsada "Iskry" w okresie kampanii składała się z 7 

oficerów oraz 40 osób załogi, w tym 20 podchorążych.

Każdego roku od maja do października okręt ten od

bywał z reguły dalekie rejsy szkoleniowe z podchorążymi 

młodszego rocznika wydziału morskiego Szkoły Podchorążych

CAW, Akta Dowództwa Floty, t. 18, Rozkaz Dowództwa 
Floty 1928, nr 27-

Potyrała, op.cit., s. 2.
" Poświęcenie okrętu, "Morze", 1928, nr 6, s. 1?.

2® CAW, Akta Kier.Mar.Woj., Kolekcja rozkazów, t. 9t 
Rozkaz Kier.Mar.Woj., 1928, nr Jb.
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21Marynarki Wojennej- . Praktyka na "Iskrze" miała charak

ter praktyki nawigacyjnej. W czasie jej trwania podcho

rążowie zapoznawali się ze wszystkimi czynnościami, któ

re normalnie wykonywali marynarze załogi etatowej. Opano

wywali naukę wiosłowania i żeglowania, wykonywali wszel

kie prące pokładowe i żaglowe. Jednocześnie jej zadaniem 

było utrwalenie i poszerzenie wiedzy z nawigacji, astro

nomii morskiej, meteorologii i wiedzy okrętowej. Obok 

tego praktyka powinna przynosić poważne korzyści wycho- 

wawczo-światopoglądowe.

W organizacji praktyki istotnym elementem był wy

bór odpowiedniego rejonu pływania, który gwarantowałby 

wykonanie programu szkolenia praktycznego. Praktyka wy

magała długich rejsów z kilkudniowymi przejściami, bez 

kontaktu z lądem. Ich i'e.iony miały charakteryzować się 

odpowiednimi warunkami meteorologicznymi, stwarzającymi 

duże możliwości ćwiczeń astronomicznych dziennych i noc

nych oraz powinny posiadać pewną ilość akwenów osłonię

tych od wiatru i fali, niezbędnych do ćwiczeń szalupo

wych i z wiedzy okrętowej, a jednocześnie miały gwaranto

wać możliwość maksymalnego wykorzystania żagli.

Morze Bałtyckie odznaczające się dużą zmiennością 

pogody, gwałtownymi wiatrami i falami nie mogło spełniać 

wymaganych warunków. Częste, przeciwne wiatry i brak 
__ _

CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 10, Zasady podległości 
oraz sposób zaopatrzenia okrętu szkolnego ORP "Iskra", 
Dziennik Zarządzeń Kier.Mar.Woj., 1928, nr y.
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wolnej przestrzeni są czynnikami uniemożliwiającymi od- 
22 powiednie wykorzystanie napędu żaglowego . Najbardziej 

odpowiednim rejonem, który spełniał niemal wszystkie wy

magane warunki, był środkowy Atlantyk i rejon Morza 

Śródziemnego. Pewne zastrzeżenia mogła budzić jedynie 

niewielka możliwość użycia napędu żaglowego przy na ogół 

bezwietrznym w tym okresie Morzu Śródziemnym; była ona 

jednak kompensowana przez doskonałe warunki meteorolo

giczne, atrakcyjne wybrzeża i porty. Wprawdzie wymienio

ne obszary wodne nie były przewidywane jako ewentualne 

rejony operacyjne polskiej floty, to jednak tylko one, 

posiadając niezawodne warunki meteorologiczne gwaranto

wały możliwość realizacji programu. Ponadto przejścia 

z Bałtyku ua--Atlantyk i Morze śródziemne- spełniały wszy

stkie konieczne, warunki dla doskonałej praktyki nawi

gacji terestrycznej i locji ze względu na dużą, różnorod

ność sytuacji nawigacyjnych.

W programie praktyk przewidywano zawsze wejścia 

do kilku portów państw obcych. Organizacja tych wejść 

i kontakty z obcymi marynarkami wojennymi posiadały pewne 

znaczenie dla przyszłych oficerów mar.woj. korpusu mors

kiego. Nie bez znaczenia była też możliwość sprawdzenia 

w praktyce umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym. 

22 Z. Szczepanek, Znaczenie rejonu praktyki, "Przegląd 
Morski", 1965, nr 10, s. 45-50*
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Do organizacji szkolenia praktycznego podchorążych 

przystępowano bezpośrednio po ich przybyciu na okręt. 

Podlegali oni rygorom życia okrętowego w myśl Regulaminu 

Służby Okrętowej oraz specjalnych zarządzeń szefa Kier. 

Mar.Woj. i instrukcji komendanta szkoły. Na okręcie pod

chorążowie zamieszkiwali oddzielnie od szeregowych zało

gi etatowej w specjalnie na ten cel przystosowanym po

mieszczeniu. Stanowili oni załogę okrętu spełniając wszy

stkie związane z tym czynności: pełnili wachty, sprząta

li okręt, naprawiali żagle, wykonywali wszelkie prace 

okrętowe, obowiązywały ich wszystkie alarmy i manewry 

żagiatoi. W czasie zaokrętowania podchorążowie pod każdym 
względem podlegali dowódcy okrętu2^.

Razem "z podchorążymi zaokrętowany był zawsze oficer 

kursowy, wykładowca nauk nawigacyjnych, a często także 

Wykładowca języków obcych. Oficer kursowy był, podobnie 

jak w szkole, bezpośrednim wychowawcą i doradcą podcho

rążych zarówno w sprawach służbowych, jak i osobistych. 

Jego obowiązkiem była dokładna znajomość podopiecznych, 

ich charakterów, zdolności, wartości moralnych, i służbo

wych. Na okręcie był on bezpośrednim pomocnikiem dowódcy 

okrętu w zakresie wychowania i wyszkolenia podchorążych. 

Na nim w rzeczywistości spoczywała odpowiedzialność za 

dokładne i całkowite wykonanie programu praktycznego wy

szkolenia.

CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 10, Zasady podległości 
oraz sposób zaopatrzenia ..., op.cit.
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Z przebiegu jego realizacji oficer kursowy zobo

wiązany był przesyłać szczegółowe miesięczne meldunki 
on 

komendantowi SPMW . Obok tego zarówno oficer kursowy, 

jak i wykładowca przedmiotów nawigacyjnych szkoły pełni

li służbę wachtową i inspekcyjną, podobnie jak oficero
wie etatowi okrętu2^.

i j

Program pobytu podchorążych na okręcie ściśle wy

pełniał różnymi zajęciami i pracami każdy dzień, pozo

stawiając niewiele wolnego czasu. Instrukcja opracowana 

przez komendanta szkoły na czas praktycznego szkolenia 

podchorążych na ORP "Iskra" zalecała traktować podcho

rążych surowo, ale sprawiedliwie, z taktem i zrozumie- 

nieni ich niedoskonałości w służbie okrętowej . Szkole

nie to odbywało się zgodnie z planem i programem za

twierdzanym każdorazowo przez szefa Kierownictwa Mary

narki Wojennej.

Tok służby i szkolenia podchorążych oraz stałej 

załogi regulował Regulamin Służby Okrętowej. Według nie

go rozkład dnia na żaglowcu był następujący: - o godz. 

6.00 - pobudka, a bezpośrednio po niej w kolejności: 

zwijanie hamaków, mycie, ubieranie się, zbiórka do modli

twy i śniadanie, - od godz. 7«oo - y*oo  - sprzątanie

Tamże.

CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. lob, Instrukcja komendan
ta Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej dla dowódcy 
ORP "Iskra".

Ł Tamże.
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okrętu. Do podchorążych należało wykonywanie wszystkich 

prac porządkowych na pokładzie oraz sprzątanie swoich 

pomieszczeń, o godz. 8.00 - uroczyste podniesienie bande

ry, od godz. 9’00 - 11.Jo - podchorążowie podzieleni na 

dwie burty brali udział w wykładach i ćwiczeniach przewi

dzianych programem. Zajęcia te- były prowadzone przez 

oficera kursowego, wykładowcę przedmiotów nawigacyjnych 

oraz podoficerów instruktorów. W tym czasie załoga etato

wa uczestniczyła w różnych pracach marynarskich, jak na

prawa żagli, mycie szalup, wykonywanie odbijaczy itd.

Półgodzinna przerwa po tych zajęciach wykorzysty

wana była na mycie i kąpiel na pokładzie, a przy sprzy

jającej pogodzie na kąpiel w morzu. - Od godz. 12.00 - 

14.oo miała miejsce przerwa obiadowa, od godz. 14.co - 

17.00 odbywały się zajęcia na pokładzie, o godz. 18.00 - 

kolacja, po czym czas wolny do godz. 20.00. Od godz.20.00 

- 22.oo zajęcia własne. O godz. 22.00 gaszenie świateł 
i sen2?.

Zgodnie z instrukcją program szkolenia podchorą

żych obejmował wyszkolenie na stanowiskach marynarskich 

oraz praktyczną część przedmiotów morskich, px’zede wszy

stkim nawigacyjnych. Podzielony był na uwa działy: ćwi- 

czenia naukowe oraz roboty i służbę okrętową ‘ . 
__

' Z. Gadomski, F. Możdżer, 5 lab na żaglowcu. Pamiętnik 
z podróży na "Iskrze". Warszawa 1935, s. 53*  

28 CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 168, Instrukcja komendanta 
SPŁIW, op.cit.
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W skład działu pierwszego wchodziło praktyczne 

opanowywanie podstaw nawigacji, locji, meteorologii, oce

anografii, przeprowadzanie licznych obliczeń i obserwacji 

astronomicznych oraz zajęcia z języków obcych. Dział dru

gi obejmował wszelkie prace pokładowe, szalupowe, żaglo

we, prace z cumami, linami, kotwicami i blokami, a także 

alarmy i służbę wachtową. Działem pierwszym kierował wy

kładowca nauk nawigacyjnych, natomiast drugim dowódca 

okrętu przez swego zastępcę lub oficera kursowego.

Wykłady z podchorążymi obok oficera kursowego 

i wykładowcy przedmiotów nawigacyjnych, prowadzili w cza

sie rejsu oficerowie etatowi okrętu, natomiast podofice
rowie byli instruktorami2^. Osobisty udział podchorążych 

w wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac pokładowych miał na 

celu zapoznanie ich z wymaganiami, jakie winny być sta

wiane marynarzom. Na "Iskrze" szczególną uwagę zwracano 

na szybkość stawania na alarmy i ich wykonywanie, punktu

alność zmiany wacht, natychmiastowe i szybkie wykonywanie 

rozkazów. Przez częste ćwiczenia i treningi oswajano pod

chorążych z wysokością, przyzwyczajano do porządku na po

kładzie i w pomieszczeniach.

Szkolenie na ORP "Iskra" rozpoczynało się z chwilą 

zaokrętowania podchorążych już w czasie postoju okrętu

2$ S. Żochowski, System szkolenia i organizacji w Mary
narce Wojennej w latach 1936-1939 /w Szkole Podchorą
żych Mar.Woj./, Relacja w Wydziale Historycznym ZP 
Mar.Woj.
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w porcie, a następnie na redzie. Dopiero po kilkudnio

wym przygotowaniu i intensywnych ćwiczeniach "Iskra" wy

chodziła w długą podróż szkolną. Każdorazowo poprzedzał 

ją tradycyjny już przegląd gotowości morskiej dokonywany 

przez dowódcę Floty, często z udziałem komendanta szkoły. 

Po wyjściu "Iskry" na morze, zgodnie z RSO rozpoczynało 

się pełnienie wacht. Służbę rozpoczynała tzw. wachta 

morska złożona z oficera wachtowego, podoficera wachto

wego, marynarza wachtowego na pokładzie, sternika i słu
żby na "oku"$$. Nawigację prowadził oficer nawigacyjny 

i oficer wachtowy. Pod opieką oficera wachtowego prowa

dzili nawigację szkolną podchorążowie, którzy zwykle 

zajmowali kabinę nawigacyjną. Istniały 4 zmiany wachty. 

Pełniły one służbę po 4 lub po 2 godziny. Z wacht naj

bardziej męczącą była ta, którą pełniono w godzinach od 

O.oo do 4.oo. Nieprzypadkowo też wśród marynarzy nazywa
no ją "psią wachtą" lub "psówką"^1.

Plany podróży szkolnych, obok wizyt w obcych por

tach, każdorazowo przewidywały również dłuższe postoje 

specjalnie przeznaczone na ćwiczenia wiosłowe i żaglowe 

na łodziach okrętowych oraz na wszelkiego rodzaju prace 

pokładowe. Na ten cel wybierano redy portów lub zatoki 

osłonięte od wiatrów, o niewielkim x’uchu. Komunikację

Gadomski, Możdżer, op.cit., s. 55*  

Tamże.
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z lądem utrzymywano za pomocą łodzi wiosłowych z obsadą 
składającą się z podchorążych^2.

Każda podróż szkolna podchorążych kończyła się 

egzaminami. Ich wynik decydował o zakwalifikowaniu na 

średni kurs w SPMW. Z reguły 2-3 osoby z grupy podcho

rążych nie zdały egzaminów.

3. Rejsy szkolne

Zanim ORP "Iskra" wyszedł w swoją pierwszą podróż, 

etatowa załoga okrętu przeszła intensywne szkolenie. Nie 

gwarantowało ono jednak nabycia umiejętności wymaganych 

do samodzielnego prowadzenia okrętu żaglowego, mimo nie

zwykle starannego doboru załogi spośród najlepszych 
specjalistów Floty^. Dla większości członków tej załogi 

służba na żaglowcu była rzemiosłem zupełnie nowym. Braki 

wyszkoleniowe w tym zakresie posiadało również dowództwo 

okrętu. Kpt. mar. Henryk Eibel przewidziany na dowódcę 

okrętu nie pełnił służby na okrętach żaglowych, nie po

siadał więc doświadczenia niezbędnego do zorganizowania 

odpowiedniego szkolenia praktycznego podchorążych.

W takiej sytuacji kpt. mar. H. Eibel przed obję

ciem dowództwa na "Iskrze" został skierowany na statek

Żochowski, op.cit., s. 9; W. Kon, Wyszkolenie w Pols
kiej Marynarce Wojennej w okresie międzywojennym, Re
lacja w Wojskowym Instytucie Historycznym, s. 19*  

J. Czerwiński, Podwójny jubileusz "Iskry" /życiorys 
okrętu/, "Przegląd Morski", 1958, nr 5, s» 42.
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szkolny "lwów" z zadaniem poczynienia pewnych obserwacji 

dotyczących organizacji szkolenia na "Lwowie". Zebrane 

uwagi miały posłużyć, po odpowiednim przetworzeniu, do 

opracowania programu szkolenia praktycznego podchorążych, 

uwzględniającego specyficzny charakter służby wojenno- 
morskiej^4. 

*
Elementarnego przygotowania w tym zakresie nie po

siadał także zastępca dowódcy okrętu kpt. Anatol Lewicki. 

Nie miał on nawet kwalifikacji oficera morskiego, a ukoń

czył jedynie Tymczasowe Kursy Instruktorskie dla Ofice

rów Marynarki Wojennej. Spośród podoficerów zaś jedynie 

bosman okrętowy st. bosin. Tomasz Trapszyc służył przez 

pewien czas na okrętach żaglowych w marynarce rosyj
skiej^. Poza tym część młodszych podoficerów odbyła 

specjalne przeszkolenie żaglomistrzowskie w Stoczni Gdań

skiej. Do grupy tej należeli podoficerowie: W. Gwiaździń- 

ski, M. Nakielny i St. Woiński.

Dowództwo Floty zdawało sobie sprawę z niewystar

czającego przygotowania załogi do rejsu. Z tych względów 

dowódca Floty kmdr J. Unrug zaprosił gen. Mariusza Za

ruskiego, wytrawnego i doświadczonego żeglarza jako ins

truktora żeglarskiego na czas pierwszego rejsu. M. Zarus

ki w swojej karierze morskiej służył na żaglowcach ro- 

^4 Szczygielski, Pod obcą i polską banderą ...» op.cit., 
s. 160.

Czerwiński, op.cit., s. 42.
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syjskich, a w odrodzonej Polsce był pionierem żeglarstwa 

morskiego. Na ORP "Iskra" zaokrętowany został 16 V 
1928 r.56

Po dłuższych przygotowaniach, połączonych z próbny

mi wyjściami na Zatokę Gdańską - 5 VI 1928 r. o godz.S.oo 

"Iskra" opuściła basen portu wojennego na Oksywiu i udała 

się w pierwszy próbny rejs bałtycki pod banderą wojenną. 

Ogólny stan załogi wynosił 51 osób. W skład stałej zało

gi wchodziło 4 oficerów i 25 podoficerów i marynarzy. 

Oprócz nich zaokrętowanych było 19 matów podchorążych 

młodszego kursu OSMW oraz 2 oficerów kursowych tejże 

szkoły, poruczników marynarki - Stanisław Dzienisiewicz- 
i Władysław Salamon^?.

Plan rejsu przewidywał zawinięcie do 4 portów za

granicznych. Trasa prowadziła do Libawy, następnie kur

sem północnym do Hanko w Finlandii. Z Hanko kurs prowa

dził do Helsinek, a W drodze powrotnej szkuner odwiedził 

Visby na wyspie Gotland. Podróż odbywała się w zmiennych 

warunkach hydrometeorologicznych. Już na początku rejsu, 

wskutek sztormowej pogody podchorążowie otrzymali pierw

szy "chrzest morski". Również w drodze powrotnej okręt 

przeszedł sztorm, walcząc przez półtorej doby z przeciw-

M. Zaruski, Na pokładzie "Iskry". Warszawa, 1929, 
s. 2-5.

Spis pierwszej załogi ORP "Iskra" zamieścił Zaruski, 
op.cit., s. 5-4.
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nym wiatrem98. Powrót do Gdyni, nastąpił JO czerwca, po 

24 dniach podróży.

Po krótkim postoju w porcie, 18 VII 1928r. "Iskra" 

z nie zmienioną obsadą /wyokrętował się jedynie gen. Za

ruski/ rozpoczęła pierwszy rejs pozabałtycki. Prowadził 

on na Atlantyk. W planie przewidziano zawinięcie do kil
ku portów zagranicznych99. Przeciwne wiatry i sztormowa 

pogoda w Skagerraku utrudniały ruch okrętu, zmuszając do 

schronienia się w Langesund. Dopiero po 15 dniach "Iskra" 

zawinęła do Dunkierki. Podczas krótkiego postoju podcho

rążowie z częścią stałej załogi wzięli udział w wyciecz- 
zin 

ce do Paryża .

•11 sierpnia "Iskra" wyruszyła z Dunkierki w dalszą 

drogę, napotykając następnego dnia znowu na silne i gwał

towne wiatry zachodnie. Z powodu sztormu szalejącego 

w Kanale La Manche okręt stał przez 2 dni na kotwicy, 

chroniąc się za wyspą Wight. Z chwilą ustania sztormu 

i uspokojenia się wód Zatoki Biskajskiej i Atlantyku, po 

kilku dniach dalszej drogi szkuner stanął na redzie 

Leizoes niedaleko Porto, skąd 25 sierpnia pod wszystkimi 

żaglami udał się na ocean, a po zmianie kursu skierował 

się do Casablanki. 
—------------ —------
' Zaruski, op.cit., s. 50, 53; Czerwiński, op.cit., 

s. 42.
59 j, Pertek, Okręty szkolne. Gdynia 1959, s. 9« 
40 Czerwiński, op.cit., s. 4J.
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W drogę powrotną "Iskra”.wyruszyła 4 września, 

kierując się na Wyspy Azorskie, a po zmianie kursu do 

Kanału La Manche. Silny sztorm przetrzymał okręt u wy

brzeży Irlandii około 2 tygodni. Załoga przeżywała trud

ne chwile, zaczynało brakować żywności i słodkiej wody. 

Dopiero po J4 dniach pozostawania na morzu "Iskra” wesz- 

ła do Cherbourga , a 12 października opuściła ten port 

obierając kurs na Gdynię. Po dwóch dniach żeglowania, 

14 października o godz. 4.oo w Cieśninie Kaletańskiej 

na wysokości Dover nastąpiła katastrofa. Norweski paro

wiec "Grey County" idący do Montrealu najechał na "Iskrę" 

Uderzenie dziobnlcą w prawą burtę szkunera na wysokości 

dolnej kabiny oficerskiej było tak silne, że okręt prze

chylił się nagle na lewą burtę. Skutkiem wypadku było 

głębokie rozcięcie kadługa. Wdzierające się masy wody za

lały przedział między siłownią a pomieszczeniem dla pod- 
42 chorążych . Tylko dzięki niezwykłym zaletom niezatapial

ności okręt utrzymał się na powierzchni. Na szczęście 

obeszło się bez ofiar w ludziach.

Dochodzenie przeprowadzone w sprawie przyczyny 

zaistniałej katastrofy wykazało szereg zaniedbań w służ

bie na ORP "Iskra". Orzekało ono, żes

U1 Gadomski, Możdżer, op.cit., s. 17, 19«
42 Gadomski, Możdżer, op.cit., s. 20-21; A. Rylke, W słu

żbie okrętu. Gdynia 1967, s. 147-148? Wypadek okrętu 
szkolnego, "Morze", 1928, nr 11, s. 15*
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- w momencie zderzenia silnik "Iskry” był w ruchu, 
podczas gdy okręt niósł światła żaglowca, co było 
sprzeczne z przepisami i stanowiło uchybienie 
w służbie;

- w chwili wypadku obok sternika nie było oficera 
wachtowego, a zastępca dowódcy okrętu pełniąc 
służbę i widząc zbliżający się statek nie wydał 
odpowiednich rozkazów zapobiegających zderzeniu;

- drzwi wodoszczelne nie były zamykane na noc;

- wystąpiło zaniedbanie w alarmach wodnym i pożaro
wym. W momencie zderzenia nie został zarządzony 
"alarm wodny", został on natomiast wydzwoniony 
samorzutnie przez podchorążego pełniącego służbę 
wachtową;

- dziennik zdarzeń prowadzony był dorywczo ^.4

Uchybienia te były z pewnością wynikiem braku 

odpowiedniego doświadczenia w służbie na żaglowcach ze 

strony dowództwa okrętu.

Wkrótce po wypadku prowizorycznie uszczelniona, 

"Iskra" została odprowadzona przez angielski holownik do 

portu Dover. Następnie przeholowano ją do stoczni w Hull, 

której powierzono remont. Podchorążowie zaś z uwagi na 

rychły termin rozpoczęcia nauki w Toruniu powrócili pa

rowcem "Baltara". "Iskra" pozostała pod opieką stałej za

łogi, natomiast z ramienia Kier. Mar. Woj. jej remont

4^ CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 64, Rozkaz tajny szefa
Kier.Mar. oj«, 1930, nr 3*
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nadzorował kmdr ppor. A. Rylke. Okręt pozostawał w doku 

przez cztery tygodnie. Do Gdyni przybył dopiero 29 lis
topada44.

Mimo okoliczności nie sprzyjających pierwszemu 

rejsowi, "Iskra" przebyła około 6500 Mm, wchodziła do 11 

portów zagranicznych, a podchorążowie odbyli stosunkowo 
dobrą praktykę morską4^.

W kolejny pozabałtycki rejs szkolny "Iskra" wyszła 

9 V 1929 r., mając na swoim pokładzie 7 oficerów, 21
Jl fi 

podoficerów i marynarzy oraz 18 podchorążych ■ Dowódcą 

nadal pozostał kpt.mar. II. Eibel, natomiast nastąpiła 

zmiana zastępcy dowódcy. Na stanowisko to wyznaczony zo

stał kpt.mar. Stefan Kwiatkowski, który miał opinię do
świadczonego marynarza4?.

Tym razem trasa rejsu wiodła przez Kanał Kiloński. 

Sytuacja pogodowa w Kanale La Manche, a także na Atlan

tyku stwarzała doskonałą okazję do zaprawy morskiej pod

chorążych. Zmienne wiatry, wysoka, długa fala i częste 

kołysanie okrętem dobrze dały się we znaki załodze,która 

pozostawała w stałym alarmie do podnoszenia lub opusz- 

czania żagli 
_—----------------- -

"Iskra" wróciła do Gdyni, "Morze", 1929, nr 1, s.2J; 
A. Rylke, op.cit., s. 149, 155*  

45 Czerwiński, op.cit., s. 45.
V/. Trzciński, Wspomnienia ze służby w Marynarce Wojen
nej 1928-1939, cz.I, s»8, Relacja w Wydziale Histo
rycznym ZP Mar.Woj.; Gadomski, Możdżer, op.cit., s.22. 

^7 Czerwiński, op.cit., s. 45.
48 Gadomski, Możdżer, op^cit., s*  27*
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Pierwszym portem rejsu była Lizbona, gdzie "Iskra" 

dotarła 26 maja jako pierwszy okręt pod biało-czerwoną 

banderą. Z Lizbony trasa wiodła na Maderę, a stąd na 

Wyspy Kanaryjskie - dc Santa Cruz na Teneryfie, do La 
Luz na wyspie San Canaria koło Las Palmas4^. Kilkudniowe 

postoje w portach, i na redach były wykorzystywane do 

licznych ćwiczeń z wiedzy okrętowej, obserwacji ze 

sztucznym horyzontem, na wycieczki i wizyty. Dużo było 

również wiosłowania, gdyż motorówka była nieczynna 

i cała komunikacja z lądem odbywała się przy użyciu ło

dzi wiosłowych. Podobnie przejścia morzem wykorzystywano 

na intensywne szkolenie. 18 podchorążych obsługiwało ca

ły grotmaszt, bezaniraszt, kliwry oraz stanowiło obsadę 

łodzi 6-wiosłowych. Prócz tego pełnili wachty; marynarza 

wachtowego, wachty na "oku" i wachty nawigacyjne. Ponad

to obowiązywały ich wykłady z wiedzy morskiej i liczne 
-race okrętowe^. Liczne były również alarmy, jak np. 

"człowiek za burtą", "alarm wodny", "pożarowy" oraz 

obserwacje i sygnalizacje.

W czasie postoju w porcie Horta dowódca "Iskry" 

otrzymał depeszę z rozkazem wyjścia na morze na poszuki

wanie zaginionych polskich lotników, lecących przez At

lantyk do Ameryki. Polscy lotnicy mjr Ludwik Idzikowski

•' Gadomski, Możdżer, op.cit., s« 27-28; Czerwiński, op. 
cit., s. '+5; Pertek, Okręty szkolno, op.cit., s. 10. 

qn 
- Gadomski, Możdżer, op.cit., r. 28-JO.
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i mjr Kazimierz Kubala dwukrotnie podejmowali próbę prze 

lotu przez północny Atlantyk. Drugi przelot /1929 r./ na 

samolocie "Orzeł Biały" zakończył się tragicznie. Samo

lot wskutek awarii silnika zmuszony był lądować na wy

spie Graciosa na Azorach. Przy lądowaniu zbiorniki z ben 

zyną eksplodowały i samolot stanął w płomieniach. Zginął 
mjr Idzikowski, a mjr Kubala był ranny91. Dowódca "Iskry 

na wiadomość o odnalezieniu samolotu wprowadził okręt dę 

portu Santa Cruz, a następnie po uzupełnieniu paliwa 

w Ponta Delgada zabrał trumnę ze zwłokami Idzikowskiego 

i rannego Kubalę. Rejs szkoleniowy został przerwany 

i "Iskra" udała się w podróż żałobną do Gdyni. Wskutek 

sztormowej pogody w Cherbourgu wyokrętowano mjr Kubalę. 

Do Gdyni "Iskra" weszła 1? sierpnia. Przez cały czas 
podróży podchorążowie pełnili wartę przy trumnie92.

Podchorążym tego rocznika w celu uzupełnienia 

praktyki zorganizowano dodatkowy rejs po Bałtyku. Trasa 

prowadziła do Zatoki Fińskiej z zawinięciem do Wyborga. 

Okręt powrócił do Gdyni 25 września, w sumie pływanie 

szkolne tego roku było pomyślniejsze w stosunku do rej

su z poprzedniego roku. "Iskra" przebyła w nim około 

8000 Mm, a podchorążowie otrzymali dobrą zaprawę morską. 

91K. Kubala, Pierwsze polskie loty transatlantyckie, 
/w:/ Polskie skrzydła nad światem. Warszawa 196O, 
s. 98-99i Orłom Oceanu, "Morze", 1929» nr 7-8,s.2-3.

92 Gadomski, Możdżer, op.cit., s. 10 i 20.
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Byli oni wprawdzie zmęczeni, ale silni i zadowoleni 

z rejsu. W wyniku tej praktyki nie zakwalifikowało się 
J podchorążych, a na średni rocznik przeszło tylko 15^.

Podchorążym zaokrętowanym na "Iskrze*'  w 1930 r. 

przypadło w udziale uczestniczyć w najdłuższym rejsie 

szkolnym, jaki okręt ten odbył w swojej dotychczasowej 

historii. Jego celem był New Port, ważna baza marynarki 

wojennej USA.

Przed rejsem nastąpiły pewne zmiany w obsadzie 

etatowej okrętu. Dowództwo okrętu objął kpt. mar. Stefan 
de Waidenp4, zastępcą dowódcy nadal pozostał kpt. mar. 

S. Kwiatkowski, oficerem nawigacyjnym był por. mar. K. 

Bartoszyński, a oficerem wachtowym por. mar. T. Konarski. 

Cały skład załogi w tym rejsie wynosił 55 osób, w tym 6 

oficerów i 21 podchorążych młodszego kursu SPMW7 . Tym 

razem oprócz oficera kursowego /był nim por. mar. B. Ja

błoński/ zaokrętowany został cywilny wykładowca astro
nomii i nawigacji kmdr rez. Tadeusz Bocheński-?8.

Kejs szkolny 1950 r. rozpoczął się 7 maja i trwał 

5 miesięcy. Prowadził znowu przez Kanał Kiloński, wśród 

zmagań z przeciwnymi wiatrami i sztormową pogodą. * * * 55 56

Trzciński, op.cit., s. 10 i 20.
54 CAW, Akta Kier.Mar.Woj., kolekcja rozkazów, t. 1?, Za

rządzenie personalne, 1930, nr 1.
55 o. Żukowski, Z podróży "Iskry", "Morze", 1930, nr 12, 

s» *
56 CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 1?, Zarządzenie Personal

ne, 1930, nr 5>
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Pierwszym portem był Cherbourg, do którego "Iskra” we

szła 17 maja. Tu miało miejsce spotkanie z pierwszym pol

skim kontrtorpedowcem ORP "Wicher", który przechodził 

próby odbiorcze. Następnym etapem podróży był Portsmouth, 

w którym "Iskra" gościła w dniach 24-27 maja. Załoga jej 

spotkała się tu z niezwykle serdecznym przyjęciem. Ofice

rowie "Iskry" zostali mianowani na ten czas honorowymi 

członkami miejscowych jachtklubów, a załoga i podchorążo
wie otrzymali specjalne wizytówki z nadrukiem "Iskra", 

uprawniające do darmowych przejazdów wszelkimi środkami 

lokomocji miejskiej. Dowódca okrętu składał liczne wizy

ty i był równie często rewizytowany. Między innymi "Is

krę" rewizytował dowódca miejscowych sił morskich admirał 

sir Roger Keyes, który szczegółowo zwiedził okręt i inte
resował się zwłaszcza wyszkoleniem podchorążych^?.

Podchorążowie spędzili czas na licznych wyciecz

kach. Zwiedzili port i jego urządzenia, okręty, słynny 

okręt flagowy admirała Nelsona "Victory", z którego kiero

wał bitwą morską pod Trafalgar, muzea i szkoły marynarki 

brytyjskiej - broni podwodnej, artyleryjską i torpedową - 
doskonale wyposażone w gabinety z szeregiem przekrojów 

l modeli oraz wszelkiego typu działa-' .

Pływanie szkolne na ORP "Iskra", "Przegląd Morski", 
1930, nr 19s s. 736; Żukowski, op.cit., s. J.

58 z Wskazówki dla maturzystów pragnących poświęcić się za
wodowi oficera marynarki wojennej, Wydanie czwarte 
/bez roku wyd./, s. 49-51*
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Z Portsmouth "Iskra" wzięła kurs na Las Palmas, 

aby stanąć w La Luz /na wyspie San Canaria/ po 1J dniach 

żeglowania. Podróży tej towarzyszyły sprzyjające wiatry 

i upalna pogoda w dzień, parne noce i częste szkwały. 

Władze hiszpańskie chłodno przyjmowały polski okręt, na

tomiast miejscowa ludność witała załogę "Iskry" z nie

kłamaną sympatią i życzliwością. Z Wysp Kanaryjskich 

skierowano się na Kubę. Sprzyjające w tej strefie wiatry 

i pomyślna pogoda nadal towarzyszyły okrętowi. Długie 

przejście dało jednak znać o sobie. Woda słodka musiała 

być ściśle racjonowana, a z braku chłodni zapasy żywności 
ulegały zepsuciu". Dopiero po 28 dniach /14 VII/ "Iskra" 

wpłynęła do Zatoki Santiago de Cuba i zakotwiczyła w po

bliżu miasta. Tygodniowy pobyt na Kubie urozmaicony był 

licznymi wycieczkami, które organizowano z inicjatywy 

konsula francuskiego oraz wizytami oficjalnymi. Ludność 

wyspy przyjaźnie witała podchorążych. Również miejscowa 

prasa poświęciła Polsce kilka bardzo przychylnych artyku

łów.

Zatokę Santiago de Cuba "Iski^a" opuściła 21 lipca. 

Jej trasa prowadziła do celu podróży - New Port. Ten koń

cowy odcinek nie należał do łatwych pod względem nawiga

cyjnym. W okolicach wysp Antylskich występuje często 

zmienna pogoda i nagłe silne wiatry. JO lipca "Iskrę" 

spotkał silny szkwał, który trwał ponad godzinę. Nie zdą- 
--- ------------ -—„----  

Czerwiński^ op.cit., s. 12.
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żono zarefować głównych żagli /wichura zerwała kliwry, 

grot; i bezan/. Porwane żagle szybko naprawiono i dalsza 

podróż przebiegała już bez zakłóceń". 4 sierpnia "Iskra" 

zawitała do New Port w stanie Rhode Island na północny 

wschód od Nowego Jorku

Dwunastodniowy pobyt w USA przebiegał w atmosferze 

szczerej gościnności. "Iskra" była tu bowiem witana jako 

pierwszy okręt polskiej floty wojennej. Zwłaszcza liczna 

polonia amerykańska prześcigała się' w objawach gościn

ności i sympatii, a nierzadko miały miejsce sceny wprost 

wzruszające. Przez pokład "Iskry" przewinęło się kilka 

tysięcy Polaków. Częste były wizyty oficjalne i prywdtne. 

Polacy z Mew Bedford wręczyli załodze pamiątkowy puchar 

z dedykacją: "Dzielnej załodze "Iskry" - rodacy z New 
Bedford"* 61. Podchorążowie odbyli szereg wycieczek krajo

znawczych, m.in. do okolic New Port, Nowego Jorku, New 

Bedford, Fali River, zwiedzili urządzenia portu wojennego 

bazy amerykańskiej floty oraz bazę wyszkoleniową marynar
ki wojennej62. Prasa amerykańska Sżeroko i przyjaźnie 

komentowała pobyt "Iskry", nie szczędząc słów uznania 

pod adresem załogi i wzorowego pórządku na okręcie.

u żukowski, op.cit., s. 5«
61 Gadomski, Możdżer, op.cit., s. 4J.
62 CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 194, Sprawozdanie z pobytu 

"Iskry" w New Port z 9 IX 1930 r.| Żukowski, op.cit., 
s. 5«
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Podróż powrotną do kraju "Iskra” rozpoczęła 16 

sierpnia, a w kilkanaście dni później /28 VIII/ dostała 

się w strefę atlantyckiego huraganu. Mimo ostrzeżenia 

radiowego o zbliżaniu się cyklonu kpt.mar. de Walden 

nie zdążył ominąć strefy cyklonu, gdyż "Iskra" miała za 

małą szybkość. Mały żaglowiec wystawiony został na cięż

ką próbę. W porywach siła wiatru sięgała 12°, a olbrzy

mie fale rzucały kadłubem okrętu i zalewały pokład. Wi

cher rwał w strzępy żagle, a na dodatek ster przestał 

działać. W walce z szalejącym żywiołem na pokładzie za

angażowana była cała załoga, która mimo olbrzymiego wy

siłku mięśni i woli przeżywała tragiczne chwile. Zdawa

ło się, że okręt nie wytrzyma uderzeń fal i wiatru 

i przewróci się. W pewnym momencie "Iskra" dostała duży 

przechył na lewą burtę, a na dodatek wskutek przedosta

nia się wody do radiostacji w baterii akumulatorów na

stąpiło spięcie. Przez 18 godzin załoga odpierała ataki 

rozszalałego żywiołu. Z walki tej "Iskra" wyszła zwy

cięsko. Przypłaciła ją wprawdzie utratą pierwszego kom

pletu żagli, złamaniem dw-ck gafli, zerwaniem licznych 

lin i uszkodzeniem łodzi, ale obyło się bez strat w lu- 
dziach8^. Nigdy w swej późniejszej historii załoga nie 

była wystawiona na tak ciężką próbę. Okręt jeszcze raz 

zdał egzamin swej niezwykłej wprost niezatapialności, * 

—■—■—-
z Gadomski, Możdżer, op.cit., s. 48-50; Wskazówki, op. 

cit., s. 59-62: Żukowski, op.cit., s. 5«
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dla załogi, zaś był to jedyny w swoim rodzaju egzamin wy

trzymałości fizycznej i psychicznej.

W J2 dniu od wyjścia z New Port "Iskra” dotarła 

do Brestu, a po tygodniowym postoju, wykorzystanym na 

uzupełnienie zapasów wyruszyła w ostatni etap swej dłu

giej drogi, docierając przez Kanał Kiloński 23 paździer
nika do Gdyni64 * 66. Log wskazywał 12 300 Mm /ok. 23 000 

które "Iskra" przebyła w ciągu 116 dni pobytu na pełnym 

morzu.

Odbyty rejs wykazał wysokie walory okrętu żaglowe

go, a podchorążowie otrzymali doskonałą praktykę nawiga

cyjną i zaprawę ogólnomorską, rozszerzyli swoje horyzon

ty myślowe i ugruntowali zamiłowanie do obranego zawodu. 

W USA polscy marynarze zaprezentowali się od najlepszej 

strony. "Zachowanie się /.../ naszych ludzi, zarówno pod

chorążych, jak i marynarzy było przykładne i zyskało dla 
nich sympatię Amerykanów"6-^ stwierdzał w swym poufnym 

raporcie do szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej radca 

handlowy Ambasady RT w Waszyngtonie, a ambasador tejże 

placówki dodawał: "... ze swej strony okręt zrobił tu 
66 jak najbardziej dodatnie wrażenie" . Była to zatem,

64 Powrót "Iskry", "Morze", 1930, nr 10, s. 13.

CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 194, Raport radcy handlo
wego RP w Waszyngtonie z 9 IX 1930 r. z pobytu "Iskry" 
w New Port.

66 Tamże, Sprawozdanie Ambasady RP w Waszyngtonie z 10 IX 
1930 r.
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w najlepszym tego słowa znaczeniu, niepowtarzalna propa

ganda na rzecz Marynarki Wojennej.

Przed wyruszeniem w następną podróż szkolną 

"Iskra" poddana została dokładnemu przeglądowi i remonto

wi bieżącemu w Stoczni Gdańskiej, między innymi wymienio

no ster, zainstalowano lodówkę oraz wykonano żagle sztor
mowe* 6?. W tym czasie nastąpiły również pewne zmiany w ob

sadzie etatowej okrętu. Zastępcą dowódcy został por.mar. 

Stefan Gebethner. Oficerem nawigacyjnym był por. mar. T. 

Konarski*  zaś oficerem wachtowym - ppor.mar. Józef Gier- 

towski »

W 1951 r. rejs szkolny rozpoczął się 16 maja, 

w którym "Iskra" przez Kanał Kiloński udała się na Morze 

Śródziemne i na Atlantyk. Na jej pokładzie znajdowało 

się 8 oficerów, 28 podoficerów i marynarzy oraz 22 pod
chorążych6^, którym towarzyszyli: oficer kursowy kpt.mar. 

Cz. Wnorowski i kpt.mar. M. Kownacki, wykładowca nauk 

nawigacyjnych.

Podczas przejścia przez Zatokę Biskajską przez 20 

godzin "Iskra" szła w sztormie, wskutek czego dwukrotnie 

brano refy. Czynność ta wymagała od podchorążych dużego 

wysiłku fizycznego. Wkrótce potem na Atlantyku miało

J. Czerwiński, Podwójny jubileusz "Iskry", "Przegląd 
Morski", 1958, nr 6, s. 41.

66 Tamże, s. 41.

6$ Podróż szkolna ORP "Iskra", "Morze", 1931, nr 6-7,
8 « P3 *
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miejsce spotkanie dwóch polskich żaglowców - "Iskry” 

z "Darem Pomorza", który podążał do USA.

Pierwszym etapem podróży była Lizbona /6-9 VI/, 

a następnym Cagliari na Sardynii /20 VI - 11 VII/. 

W czasie postoju na redzie w Cagliari w wyniku gwałto

wnego szkwału okręt zdryfował w kierunku falochronu 

i uderzył sterem w kamienną konstrukcję falochronu na 

skutek czego nastąpiło uszkodzenie steru i przekładni 

sterowej. Połamane części przekładni zostały wysłane do 

Neapolu, skąd dopiero po dłuższym czasie, nadeszły nowe 

odlewy co przedłużyło postój w Cagliari, który dowódz

two okrętu wykorzystało na naukę wiosłowania i żaglowa
nia?®. Kolejnymi etapami podróży były*  Neapol /14 - 21 

VII/, skąd podchorążowie wyjechali koleją na zwiedzanie 

Rzymu, La Valetta na Malcie /25 VII - 1 VIII/ i Bizerta 

/4 - 12 VIII/. Z Bizerty, po uzupełnieniu paliwa, słod

kiej wody i żywności "Iskra" wzięła kurs na Wyspy Azor

skie. Rejs po wodach Morza Śródziemnego odbywał się 

w warunkach bardzo uciążliwych, przy dużych upałach 

i bezwietrznej pogodzie, a słaby silnik dawał małe pręd

kości. Mimo tych warunków przejście to wykorzystane było 

na liczne obserwacje astronomiczne i nawigacyjne oraz na 

naukę języków obcych' »

Czerwiński, op.cit., s. 42; Gadomski, Możdżer, op.cit. 
S«

? Gadomski, Możdżer, op.cit., s. 60.
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Do Ponta Delgada na Wyspach Azorskich "Iskra" 

przybyła 10 IX, po 26 dniach podróży. Po wyjściu na At

lantyk podróż ta odbywała się przy idealnej pogodzie. 

Ostatnim portem zagranicznym była Antwerpia /1J - 19 X/* 

Jednakże wskutek silnych przeciwnych wiatrów przejście 

przez Kanał La Manche zabrałoby dużo czasu i kpt. mar. de 

Walden postanowił dotrzeć do celu przez opłynięcie Wysp 

Brytyjskich od północy. W związku z tym do Antwerpii 

"Iskra" przybyła z dwutygodniowym opóźnieniem. Przed wej

ściem do portu zdarzył się nieprzewidziany incydent. 

W pobliżu Ylissingen "Iskra" została zatrzymana przez 

holenderską kanonierkę, gdyż Kierownictwo Mar.Woj. nie 

powiadomiło władz holenderskich o tej wizycie. Na szczę

ście sytuację szybko wyjaśniono. Po sześciodniowym poby
cie w Antwerpii /1J - 19 X/72 "Iskra" wyruszyła do Gdyni, 

aby dziesięć dni później przybyć do portu wojennego na 

Oksywiu, po 166 dniach od wyjścia w rejs i po przebyciu 
około 12 000 Mm73.

Piąta podróż szkolna "Iskry" /1932/ uległa znacz

nemu opóźnieniu. Było to spowodowane koniecznością wy

miany dotychczasowego silnika. Zainstalowanie nowego^ sil

nika o większej mocy w znacznym stopniu uniezależniało 

żeglugę od warunków meteorologicznych. Przed rozpoczęciem

72 Z. Frąszczak, Podwójny jubileusz ORP "Iskra", "Bande- 
ra",1963, nr 17.

73 Ż/ukowski/, Cztery podróże "Iskry". "Wiarus",1932, 
nr 2, s. 2y-J0; ORP "Iskra" w porcie ojczystym,"Morze", 
1931» nr 12, s. 17.
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kampanii letniej znowu nastąpiły pewne zmiany w obsadzie 

okrętu. Zastępcą do;,'ódcy został kpt.mar. Stanisław Nahor- 

ski, oficerem nawigacyjnym por.mar. K. Szalewicz, funkcję 

oficerów wachtowych pełnili: por,mar. J. Giertowski i J. 
Tchórznicki74.

Zaokrętowanie podchorążych odbyło się 25 czereca. 

Ze względu na przedłużające się próby z nowym silnikiem, 

miesięczny pobyt podchorążych w porcie wykorzystano na 

różnego rodzaju prace pokładowe i ćwiczenia szalupowe. 

W trakcie przygotowań zdarzył się przykry wypadek. Pod

chorąży Bułhak poprawiając znak dowódcy, spadł z wyso

kości 2? metrów, tracąc jedynie przytomność. Tylko przy

padek ocalił mu życie. Podniesione do suszenia żagle 
i łódź przykryta pokrowcem osłabiły siłę upadku7^.

Wyjście "Iskry" w piąty rejs nastąpiło dopiero 

50 lipca z 8 oficerami, 28 podoficerami i marynarzami 

oraz 20 podchorążymi na pokładzie, z oficerem kursowym 

por.mar. K. Namieśniowskim. Rejs przebiegał tradycyjnym 

szlakiem z postojami w Cherbourgu, Lizbonie, Casablance 

i na Wyspach Azorskich. Pięciodniowy postój w Cherbourgu 

/6 - 11 VIII/ upływał na wycieczkach i uroczystościach. 

Między innymi 10 sierpnia 9 podchorążych na czele z kpt. 

Nahorskim wzięło udział w uroczystości podniesienia ban-
__ _
' Czerwiński, op.cit., s. 4J.
7> J. Kłossowski, Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej 

w latach 1928-1953, Relacja w Wydziale Historycznym BP 
Mar.Woj.; Czerwiński, op.cit., s. 45.
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dery na ORP "Burza”, zaś 11 podchorążych pod opieką 

por.mar. Szalewicza zwiedziło Centrum Lotnicze, będące 

ośrodkiem szkolenia załóg wodnosamolotów torpedowych lot~ 

nictwa morskiego. Zwiedzającym zademonstrowano m.in. nowy 

celownik do bombardowania lotniczego oraz urządzania 

ostrzegawcze na wodnosamolotach, które miały zastosowa
ny 

nie przy lotach nocnych' .

W drodze do Lizbony przeprowadzano alarmy - "czło

wiek za burtą", spuszczano łódź, urządzono kąpiel morską. 

W dniu 22 sierpnia "Iskra" przycumowała do mola przystani 

Alcantara. W Lizbonie "Iskrę" rewizytowali: minister ma

rynarki portugalskiej, komendant garnizonu i starszy na 

redzie. Poza zwykłymi wizytami oficerowie okrętu na cze

le z kpt.mar. de Waldenem witali na lotnisku w Lizbonie 

polskiego lotnika kpt. Kuzina, który przyleciał z Madrytu 

na samolocie polskiej konstrukcji PZL-11, a w przeddzień 
77 odjazdu uczestniczyli w oglądaniu jego lotów pokazowych .

Pobyt w Lizbonie zakończył się 28 sierpnia. "Iskra" 

z pilotem na pokładzie i z pomocą holownika została wy

prowadzona z basenu Alcantara. Przy pomyślnych wiatrach 

i pod pełnymi żaglami szybko minęła podi?óż do Casablanki. 

Atrakcją dziesięciodniowego postoju w Casablance były 

wycieczki do Marakeszu i Fezu, dzięki którym podchorążo- 

?6 CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 168, Sprawozdanie por.mar. 
K. Szalewicza ze zwiedzania Centrum Lotniczego w Cher- 
bourgu; Gadomski, Możdżer, op.cit., s. 6j.

77 CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 168, Meldunek dowódcy ORP 
"Iskra" z pobytu w Lizbonie z 28 VIII 1932 r.
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wie mieli okazję zetknąć się z afrykańskimi upałami?6. 

Następnie trasa rejsu prowadziła na Wyspy Azorskie /Bor

ta/, z których skierowano okręt w drogę powrotną. Przez 

trzy dni "Iskra" szła w sztormie. Silny sztorm utrudnił 

również wejście do Kanału La Manche, a na dodatek wystą

piła awaria sprzęgła. W tych warunkach, zamiast planowa

nego wejścia do Brestu, "Iskra" z pomocą wezwanego holo

wnika skierowana została do Derenport koło Plymouth. 

Usunięcie awarii znacznie się przedłużyło i dopiero 15 

listopada żaglowiec mógł wyruszyć w drogę do Gdyni. Po

wrót nastąpił 23 listopada, po 116 dniach pozostawania 

poza własną bazą i przebyciu 5550 lim'-7.

Pływanie szkolne 1933 r. "Iskra" rozpoczęła w dniu 

15 sierpnia pod dowództwem kpt.mar. S. Nahorskiego. Dowo- 
80 dził on okrętem również przez następne trzy rejsy .

W odróżnieniu od lat poprzednich, w których żaglowiec od

bywał rejsy dalekomorskie, tegoroczna podróż odbywała się 

jedynie po Bałtyku. Było to uwarunkowane brakiem młodsze

go kursu podchorążych w SPMW, gdyż w 1932 r. nabór kandy

datów do szkoły nie został przeprowadzony.

W rejs bałtycki 1933 r. na "Iskrę" zaokrętowani * s.

?8 Ibid., Meldunek Dowódcy ORP "Iskra" z przejścia Lizbo- 
na-Casablanca; Gadomski, Możdżer, op.cit., s. 74—76.

?$ Gadomski, Możdżer, op.cit., s. 77l Czerwiński, op.cit.,
s. 44.

80 CAW, Akta Dowództwa Floty, t. 36, Rozkaz Dzienny Do
wództwa Floty, 1933» nr 40 i nr 77•
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81 zostali po raz pierwszy kandydaci do SHflW w liczbie 17 • 

Odtąd każdego roku kandydaci do szkoły przechodzili wstę

pną zaprawę morską na żaglowcu, zanim zostawali ostatecz

nie zakwalifikowani na młodszy kurs przed rozpoczęciem 

nauki.

W czasie kampanii szkolnej "Iskra" odwiedziła trzy 

porty zagraniczne: Windawę /15 IX - 25 IX/, Visby /25 IX 
- 6 X/ i NexB /14 X - 29 X/®2. Postoje w obcych portach 

wykorzystywane były również na wykłady i wiosłowanie. Od

bywano też liczne wycieczki. Między innymi dowódca okrę

tu zorganizował wycieczkę w głąb Visby, w której wzięło 

udział 4 oficerów i wszyscy kandydaci. Jej uczestnicy 

poznali część wyspy i zabytków historycznych. Z uwagi 

jednak na liczne rejony ufortyfikowane, do których wstęp 

był zakazany, poruszanie się po wyspie było utrudnione. 

W trakcie tej wizyty stwierdzono absolutną Ignorancję 

ludności szwedzkiej w zakresie wiedzy o Polsce, a jedno
cześnie wpływ niemieckiej propagandy antypolskiej®9. 

W rejsie tym "Iskra" przebyła 900 Mm.

W roku 1934 rejs szkolny miał już charakter trady

cyjny. Rozpoczął się 6 maja bezpośrednio po inspekcji 

81 Tamże, Rozkaz Dzienny Dowództwa Floty, 1933» nr 100*  
R2 Tamże.
®9 CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 184, Meldunek dowódcy ORP 

"Iskra" kpt.mar. S. Nahorskiego dla szefa Kier.Mar.Woj 
z 3 X 1933 z pobytu w Visby.
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przeprowadzonej przez szefa Kierownictwa Marynarki Wo

jennej. W tym rejsie "Iskra" miała znacznie zmniejszony 

stan zaokrętowanych. Składał się on z 6 oficerów 40 pod.- 
en

oficerów i marynarzy i podchorążych . Nastąpiły też 

zmiany w obsadzie stanowisk oficerskich. Obowiązki zastę

pcy dowódcy przejął ambitny oficer i zapalony żeglarz, 

kpt.mar. T. Konarski, oficerem nawigacyjnym był por.mar. 

Ludwik Lichoćlzlejewskl, zaś bosmanem okrętowym st.bosman 
S. Woińskl8*.  Obok oficerów kursowych zaokrętowany zo

stał również wykładowca języka angielskiego. Był nim 

świetny wykładowca, cieszący się wielkim szacunkiem i za- 
86ufaniem podchorążych, Józef Szczepkowski . W następnych 

latach nauka języków obcych weszła na stałe do programu 

szkolenia praktycznego na ORP "Iskra". Na pokładzie okrę

tu zaokrętowanych było zaledwie 16 podchorąży h. W histo

rii "Iskry" była to najmniejsza grupa młodszego kursu wy

działu morskiego.

Rejs ten prowadził znowu na Morze śródziemne. W pla

nie przewidziano wizyty w 7 portach zagi-anicznych. Podróż 

wiodła przez cieśniny duńskie.

64 Z życia Marynarki Wojennej, "Morze", 1934, nr 6, s.22; 
Podróż "Iskry", "Wiarus", 1934, nr 26, s. 608.

CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 4J, Zarządzenia Personal
ne, 1935» nr 1; Akta Dowództwa Ploty, t. 46, Rozkaz 
Personalny Dowództwa Bioty, 1935» nr 14; Czerwiński, 
op.cit., s. 45-46.

66 CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 194, Pismo szefa Kier.Mar. 
Woj. nr 729.



Tablica 1
Trasa rejsu szkolnego ORF "Iskra" w 1934 roku87 *
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Gdynia M 6 V 1934
Dongenes /cypel/ 14 V 14 V 8 1
Cherbourg 15 V 22 V 1 7
Lexoes Porto 27 V 2 VI 5 5
Palma 10 VI 29 VI 8 19
Bizerta 2 VII 12 VII 3 10
Funchal 25 VII 5 VIII 11 13
Brest X X brak 
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Z chwilą wyjścia na Atlantyk w Zatoce Biskajskiej 

"Iskrze" towarzyszyły silne wiatry i sztormowa pogoda. 
W końcu maja okręt zawinął do portugalskiego portu 
Lexoes koło Porto. Po kilku dniach /2 VI/ wyruszyła 
w dalszą drogę, 7 czerwca przepłynęła Gibraltar, a trzy 
dni później stanęła na kotwicy na redzie hiszpańskiego 
portu Palma. W Zatoce Palma miał miejsce osiemnastodnio- 
wy postój przeznaczony na ćwiczenia i odpoczynek. Załoga 
"Iskry" była tu gościnnie podejmowana, a dowództwo okrę-
87 Tamże. Zestawienie na podstawie meldunków dowódcy ORP

"Iskra", ".Morze", 1934, nr 5, s. 23.
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tu wymieniło szereg oficjalnych wizyt. Podczas tego po

stoju "Iskra" była świadkiem niecodziennej uroczystości. 

Prezydent Republiki Hiszpańskiej Zamorra, zaokrętowany 

na pancerniku "Jaime I" dokonał przeglądu zgrupowanej na 

redzie Palma niemal całej floty hiszpańskiej. Z tej oka- 
OQ 

zji "Iskra" podniosła "wielką galę" . Gościnnie podej

mowana była "Iskra" także w Bizercie, gdzie komendantem 

portu był wówczas wiceadmirał Le Do odznaczony Koman

dorią Orderu Odrodzenia Polski, uczestnik rejsu okrętów 

francuskich "Lion" i "Bison" do Gdyni w 1931 r.

Ogólnie cały rejs odbywał się przy stosunkowo 

słabych wiatrach i dobrej pogodzie. Z tych względów 

"Iskra" szła często mocą silnika, który tym razem dzia

łał sprawnie. Do Gdyni "Iskra" zawinęła 2} września, 
po 141 dniach nieobecności, z tego 82 dni przypadały na 

pobyt na morzu i 59 dni na postój w portach i na redach. 
Log wskazywał 7870 Mm89.

Po krótkim postoju na "Iskrę" zaokrętowano 33 kan

dydatów z por.mar. W. Jankowskim jako oficerem kursowym 

i bosmatem F. Grabanem. Okręt odwiedził Kristiansand 
i powrócił do Gdyni 17 października9®.

88 "Wiarus",1934, nr JO, s. 702.

89 CAW, Akta Kier.Mat.Woj., t. 168, Plan podróży ORP 
"Iskra" w 1934 r.; "Morze", 1934, nr 11, s. 20-21. 98

98 CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 194, Meldunek dowódcy ORP 
"Iskra" z 2 X 1934 r. z przejścia Kristiansand - Gdy
nia; "Morze", 1934, nr 11, s. 20-21.
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Rejs szkolny 1935 c. ORF "Iskra" rozpoczął 20 maja, 

a więc z pewnym opóźnieniem. Obsada etatowa na stanowi

skach oficerskich znowu uległa zmianie. Zastępcą dowódcy 

okrętu został mianowany por.mar. Józef Dany luk, oficerem 

nawigacyjnym był por.mar. L. Lichodziejewski, a oficera

mi wachtowymi por.mar. Edward Iwaszkiewicz i Adam Ry- 
91 cbel^ . Poza stałą załogą na pokładzie "Iskry" znajdowa

ło się 2? podchorążych i 2 oficerów szkoły: por.mar. W. 

Jankowski - oficer kursowy i por.mar. K. Bartoszyński - 
wykładowca nawigacji i astronomii91 92 oraz kpt.lek.dr A. 

DolatkowSki w charakterze lekarza okrętowego.

Tablica 2
Trasa szóstego rejsu dalekomorskiego ORP "Iskra"99
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r ii
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91 CAW, Akta Kier.Mar.Wo,j., t. 46, Rozkaz Personalny Do
wództwa Floty, 1935» nr 14, 40, 1J4.

92y Z życia Marynarki Wojennej, "Morze", 1935, nr 6, s.45; 
Czerwiński, op.cit., s. 46.

99 CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 194, Zestawienie na pod
stawie meldunków dowódcy ORP "Iskra".
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Przebieg rejsu nie wykazywał większych odchyleń 

od planu. Do Brttgge “Iskra" zawinęła 29 maja. Przyjęcie 

załogi polskiego żaglowca zarówno ze strony władz woj

skowych, jak i cywilnych nacechowane było dużą serdecz

nością; również miejscowe społeczeństwo wyrażało szcze

rą sympatię dla Polski. Poza zwiedzeniem miasta i jego 

zabytków historycznych marynarze podchorążowie i ofice

rowie wyjechali do Brukseli na zwiedzenie wystawy świa
towej^4.

Osiemnastodniowy postój w Palma na Majorce prze

znaczony był przede wszystkim na intensywne ćwiczenia 

praktyczne w zakresie obserwacji astronomicznych, na 

wiosłowanie i żeglowanie. Programowe zajęcia przeplata

ne były przyjęciami ze strony miejscowej ludności hisz- 

pańskiej i angielskiej, a także wieloma wycieczkami^. 
^Kronika.Polska, "Przegląd Morski", 1935, nr 76, s.57l 

Czerwiński, op.cit., s. 47•
99 Kronika.Polska, "Przegląd Morski", 1935, nr 78,s»735$ 

"Morze”, 1935, nr 6, s. 45.
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Podobny charakter miała dalsza część drogi. W czasie 

przejść i postojów realizowane były odpowiednie partie 

materiału zawarte w programie szkolenia z nawigacji, lo

cji, astronomii i wiedzy okrętowej. W Ponta Delgada pod

chorążowie zapoznali się z życiem ludności wyspy, zwie

dzili plantacje herbaty i ananasów, oglądali gorące żtó- 
dła$6. Po pięciodniowym pobycie na Wyspach Azorskich 

"Iskra" 2J sierpnia w godzinach wieczornych skierowana 

została w drogę powrotną i po 15 dniach pomyślnej żeglu

gi, pokonując trasę długości 1655 Mm zakotwiczyła w Do- 
97 ver^'.

Wkrótce po wyjściu z Dover do Gdyni "Iskra" musia- 

ła walczyć z dużą falą i z silnym, niepomyślnym wiatrem. 

W następnych dniach "Iskrę" trzykrotnie spotykał silny 

sztorm. W dniach 1? - 18 września siła wiatru /o kierun

ku SWnW/ wynosiła 11°, a w porywach dochodziła do 12°. 

"Iskra" szła pod grotem i zarefowanym tokiem z prędko

ścią 9 węzłów. Silne fale przechodziły przez nadbudówki, 

powodując zerwanie i rozbicie jednej łodzi. W tej sytua

cji dowódca wykonał zwrot okrętu z wiatrem, kierując się 

na półwysep Skagen. Następnego dnia nastąpił drugi sztorm, 

który połączony z deszczem i bardzo ograniczoną widocz

nością uniemożliwił kontynuowanie rejsu, zmuszając do

wódcę do zakotwiczenia w Zatoce AalbBck koło Skagen w od

ległości 4 mil od brzegu. W obawie przed dryfem musiano 
^"Kronika.Polska,"Przegląd Morski", 1935, nr 80, s.900. 
97 z, życia Marynarki Wojennej, "Morze", 1935, nr 11.s.35»
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uruchomić silnik. Dopiero gdy 21 września pogoda uległa 

poprawie skierowano się do Sundu. Jednakże przy wejściu 

znowu natrafiono na silne wiatry i na kolejny sztorm po

łączony z silnymi wyładowaniami elektrycznymi. Próba 

przeczekania sztormu na kotwicy w pobliżu MalmB nie po

wiodła się i musiano kryć się pod osłoną brzegu, przy uru

chomionym silniku. Ciągłe zmiany miejsca postoju połączo

ne z podnoszeniem kotwicy za pomocą ręcznej windy kot

wicznej wymagały od podchorążych dużego wysiłku fizyczne

go. Kiedy wreszcie wiatr zmienił kierunek z SE na SSW 

"Iskra" wydostała się na wody Bałtyku i przy przeciętnej 

prędkości 8 węzłów skierowała się do Gdyni' .

W tym rejsie ćwiczebnym okręt pozostawał poza Gdy

nią 12J dni, w ciągu których przebył ogółem 818? Mm. Dla 

podchorążych była to ciężka i wyczerpująca praktyka. Wy

magano od nich dużego nakładu pracy, wykonania dużej ilo

ści zadań astronomicznych i bardzo surowej dyscypliny. 

Nic też dziwnego, że jedna piąta zaokrętowanych podchu- 
99 rążych została zakwalifikowana do zwolnienia ze sz ty »

W rok później /19J6 r./ również w dniu 20 maja, 

ORP "Iskra" rozpoczął ósmą podróż szkolną, zabierając na 

pokład 8 oficerów, 23 podchorążych oraz 20 podoficerów 

i marynarzy. W rejsie tym zastępcą dowódcy okrętu był 

kmdr ppor. Aleksander Hulewicz, obowiązki oficera nawiga- 

9 Kronika.Polska, "Przegląd Morski", 1935, nr 80.
s. 900-901.

99 Tamże, s. 901.
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cyjnego pełnił kpt.mar. Jerzy Błeszyński, a oficerami 

wachtowymi byli por. mar. Stefan Filutowicz i nor. mar.
, -i 00Wieńczysław Kon ' . Razem z podchorążymi zaokrętowani 

zostali por.mar. J. Tchórznicki ~ oficer kursowy, radca 

J. Szczepkowski, bosmat Graban i dwóch marynarzy poboro

wych jako obsługa podchorążych.

Tablica 3
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66 CAW, Akta Dowództwa Floty, t. 61, Rozkaz Personalny 
Dowództwa Floty, 1937, nr 23; Kronika. Polska, 
"Przegląd Morski", 1936, nr 88, s. 486; Czerwiński, 
op.cit., s. 48; Powrót ORP "Iskra", "Wiarus", 1936, 
s . 1064-.

1$* 1 CAW, Akta Kier.Mar.Woj•, t» 194, Zestawienie na pod
stawie sprawozdania dowódcy ORP "Iskra" z podróży 
w 19.36 r; "Przegląd Morski", 1936, nr 88, s. 487.
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Na trasie tej "Iskra'*  miała już ustaloną opinię 

i wszędzie spotykała się z ciepłym przyjęciem władz miej

scowych i ludności. Plan rejsu był realizowany bez wię

kszych zakłóceń, przedłużających przejść i awarii. Jedy

nie w planie wizyt nastąpiły pewne zmiany, któro spowodo

wane były sytuacją wewnętrzną w Hiszpanii. Z tych wzglę

dów "Iskra" stanęła na kotwicy przed Kadyksem, a załodze 

nie pozwolono wychodzić na ląd. Dowództwo okrętu po uzu

pełnieniu prowiantu i zapasu słodkiej wody zgodnie z 

harmonogramem skierowało "Iskrę" na Morze ^ródzlenne - 

do portu Palna. Mimo oznak wrzenia rewolucyjnego urzą

dzono kilka wycieczek, a także zwiedzono miasto. Wizyta 

złożona w Casablance przebiegała już w innej atmosferze. 

Miejscowa Polonia zgotowała załodze "Iskry" serdeczne 

powitanie. Dla podchorążych zorganizowano wycieczkę na 

wielbłądach do Marakeszu.

W trakcie dalszego rojsu planowany pierwotnie od

cinek trasy został zmieniony, zamiast do Santa Cruz 

"Iskra" zawinęła do Funchalu na Maderze, a następnie 

z Azorów obrano kurs na Gravesend. Podchorążowie zwiedzi

li Londyn, obserwatorium w Greenwich i arsenał w Chatham, 
102 a także byli gośćmi Admiralicji .

Rejs należał do udaoych. Sposób dowodzenia okrętem 

przez kmdr.ppor. .9. Nahorskiego sprzyjał dobrej atmosfe-

102 Powrót ORP "Iskra", "Wiarus", 19.36, s. 1964
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rze. Zamiłowany żeglarz, opanowany i taktowny w stosunku 
40 Z 

do całej załogi cieszył się dużym szacunkiem •*  •

W rejsie szkolnym 1937 "Iskrą" dowodził kmdr 

ppor. Aleksander Hulewicz. Jego zastępcą był kpt. mar. K. 

Ssalewicz, a oficerom nawigacyjnym por.mar. S. Filutowicz. 

Oficerami wad owymi byli: por.mar. W. Kon i ppor.mar. K. 

Sadowski. Zmiana nastąpiła również na stanowisku bosmana 

okrętowego. St. bosman S. Woiński przekazał obowiązki 
st.bosmanowi A. Sobczykowi1®2*'.  Z SPMW zaokrętowani zosta

li: kpt.mar. R. Kasperski jakc oficer kursowy młodszego 

kursu podchorążych, kpt.mar. K. Bartoszyński w charakte

rze wykładowcy podchorążych i J. Szczepkowski.

ORF "Iskra" żegnany przez szefa Kier.Mar.Woj. opu

ścił dnia 20 maja basen portu wojennego na Oksywiu, mając 

na swoim pokładzie 22 podchorążych.

Tablica 4
Harmonogram rejsu szkolnego w 19.37 roku1j9
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1®5 Czerwiński, op.cit., s. 48} Z życia Marynarki Wojen
nej, "Morze", 1936, nr 11, s. 32.

1W CAW. Akta Dowództwa Floty, t.6_5, Rozkaz Personalny 
Dowództwa Floty, 1936, nr 109, Czerwiński,op.cit.,s.48.

^$5 z życia Marynarki Wojennej, "Morze", 1937» nr 6. s.22;
Kronika. Po lęka, "Przegląd Morski", i9.37, nr 7» a»599;
CAW, Akta Kler.Mar.Woj., t.194, Sprawozdanie dowódcy 
ORP "Iskra" z rejsu w 1937 r.
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Na ogół szkolenie przebiegało w sprzyjających wa

runkach pogodowych i bez większych awarii okrętu. Jedynie 

w połowie rejsu w drodze do Casablanki zostało uszkodzone 

sprzęgło. Nie wpłynęło to jednak na zachwianie harmono

gramu podróży. Sprzyjająca pogoda ułatwiła terminowe wej

ście do Casablanki, gdzie dokonano prowizorycznej naprawy 
106 uszkodzenia .

Program szkolenia podchorążych bcŁ realizowany 

skrupulatnie. Wykorzystywano zarówno postoje, jak i przej

ścia morzem. W czasie przejść odbywały się wykłady z 

przedmiotów nautycznych i z wiedzy morskiej. Zajęcia 

z nautyki obejmowały: identyfikację gwiazd za pomocą 

tablic abc, powtarzanie układów, obserwacje Słońca,gwiazd 

i Księżyca, a także sygnalizację semaforem, flagami we
dług kodu polskiego oraz w zakresie przepisów bezpieczeń

stwa na morzu. W skład zajęć z wiedzy morskiej wchodziły

Czerwiński, op.cit., e. 49.
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prace linowe, reperacja żagli, robienie węzłów, zakłada

nie krzyżulca i wszelkie prace okrętowe. Obok tego odby

wały się zajęcia z języka angielskiego.

Podczas postoju w Le Havre podchorążowie zwiedzili 

miasto, port wojenny i stocznię, będący w budowie sta- 

wiacz min "Giyf" oraz stojący w porcie krążownik amery

kański "St. Vincent". Grupa podchorążych pod dowództwem 

kmdr.ppor. Hulewicza udała się na dwudniową wycieczkę na 

wystawę do Paryża, gdzie była także przyjmowana przez 

ambasadora J. Łukasiewicza i attache wojskowego płk. 
^ydę107 108.

Powrót do Gdyni nastąpił zgodnie z planem po 1?1 

dniach żeglowania i po przebyciu około 8000 Mm.

Zanim ORP "Iskra" wyruszył w dziesiąty rejs szkol

ny z podchorążymi dokonane zostały zmiany w obsadzie eta

towej załogi. Z dniem 9 IV 1938 r. na dowódcę okrętu wy

znaczony został kmdr ppor. Jerzy Umecki, obowiązki za

stępcy objął kpt.mar. K. Bartoszyński, oficerem nawiga

cyjnym był por.mar. W. Maracewicz, a oficerami wachtowy- 

mi: por.mar. K. Wnorowski i ppor.mar. Z. Węglarz

W Kierownictwie Marynarki Wojennej starannie

107 CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 194, Sprawozdanie dowódcy 
ORP "Iskra" z realizacji programu szkolenia podchorą
żych w rejsie 1937 r.; ORP "Iskra" w podróży szkolnej, 
"Wiarus", 1937, s. 673.

108 CAW. Akta Dowództwa Floty, t. 65, Rozkaz Personalny 
Dowództwa Floty, 1938,nr 365 Akta Kier.Mar.Woj., 
t. 194, Pismo szefa Kier.Mar.Woj. z 16 IV 1938 r.
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opracowano plan jubileuszowego rejsu. Przewidywał on 

wejście do wielu portów zagraniczych.

Tablica 5

Plan rejsu szkolnego vi 1938 roku^®9
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II

---------+------------ ----------- -—
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----------- 1------u
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II Casablanca 1500 Il2 VIII 18 VIII 13 _ z "n----  - - -
!! Ponta Delgada 940 |27 VIII 1 IX 8 6 w _ ___ __ ii
II Amsterdam 1660 |17 IX 23 IX __ Z_n
II Gdynia 630 (28 IX ................... 5 _ il_______ U
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W planie nie przewidziano wizyt w portach portu

galskich, ani też hiszpańskich. Wiązało się to z sytua

cją, jaka wówczas wytworzyła się na Półwyspie Pirenejskim, 

a ściślej z wojną domową w Hiszpanii. Z tych względów po 

wyjściu z Gravesend przewidziano postój dopiero w Oranie.

Wyjście ORP "Iskra" w dziesiąty rejs nastąpiło 15 

maja, czyli o 3 dni wcześniej w stosunku do pierwotnych 

założeń planu. Wobec tego dokonana została pewna korekta 

^®9 CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 194, Trasa podróży ORP 
"Iskra" w 1938 r. zatwierdzona przez szefa Kier.Mar. 
Woj.; Tegoroczna podróż "Iskry", "Wiarus", 1938,s.745»
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w terminach pierwszego etapu rejsu, co jednak nie miało 

większego wpływu na realizację całokształtu przyjętych 

założeń, tym bardziej że wystąpiły nieprzewidziane sytu

acje.

Załogę jubileuszowej podróży stanowiło 5 oficerów 

etatowych, 16 podoficerów i marynarzy oraz 30 podchorą- 
110 żych . Razem z podchorążymi zostali zaokrętowani: 

kpt.mar. Tadeusz Kamiński jako oficer kursowy młodszego 

kursu i J. Szczepkowski, wykładowca cywilny języka an- 
111 gielskiego . Odpowiedni dobór oficerów, instruktorów 

i wykładowców gwarantował właściwą realizację programu 

praktyki.

Mimo starannego przygotowania rejs ten nie nale

żał do najbardziej udanych. Po przejściu Sundu dało znać 

o sobie sprzęgło. W związku z tym dowódca "Iskry" zmuszo

ny był skierować okręt do nieprzewidzianego portu. Awarię 

usunięto w duńskim porcie Kjbge, po czym pożeglowano do 

Grayesend. Kilkudniowy postój miał tu tradycyjny już cha

rakter. Podchorążowie zwiedzili miejscowe muzeum oraz od- 
112 byli wycieczkę do Londynu . W następnym etapie podroży,

118 Kronika. Polska, "Przegląd Morski", 1938, nr 11, 
s. 522; "Morze", 1938, nr ?, s. 2, 34.

111 CAW, Akta Kier.Mar.Woj., t. 194, Pismo szefa Kier. 
Mar.Woj. z 16 IV 1938 r.

112 Kronika. Polska, "Przegląd Morski", 1938, nr 112, 
S.-607; Czerwiński, op.cit., s. 49.



132
kiedy okręt znajdował się w połowie Kanału La Manche 
silnik znowu został unieruchomiony awarią sprzęgła i "Is
kra" musiała po raz drugi korzystać z gościny nie zapla
nowanego portu. Tym razem skierowano ją do Eavru, gdzie 
zainstalowano nowe sprzęgło. Dzięki temu w dalszej podró
ży nie miano już tego rodzaju kłopotów.

Po opuszczeniu Oranu "Iskra" płynęła na Adriatyk 
i Morze Jońskie odwiedzając Dubrownik i wyspę Korfu. 
W rejonie tym po raz pierwszy reprezentowała ona polską 
banderę wojenną. Jej załoga wszędzie spotykała się z ser
decznym przyjęciem. W drodze powrotnej do Gdyni towarzy
szyły "Iskrze" sprzyjające wiatry. V/ macierzystym porcie 
stanęła 27 września, mając przebytych około 9000

Przygotowania do jedenastego rejsu szkolnego prze
biegały w warunkach narastającej groźby agresji ze strony 
Niemiec hitlerowskich. Polska Marynarka Wojenna znajdowa
ła się w stanie ostrego pogotowia bojowego i intensywnych 
ćwiczeń. Wytworzona sytuacja zdawała się przekreślać mo
żliwość odbycia normalnego rejsu szkolnego. Ostatecznie 
jednak Kierownictwo Marynarki Wojennej wyraziło zgodę na 
jego realizację. U podstaw tej decyzji leżała prawdopo
dobnie koncepcja kontradm. J. Swirskiego, przewidująca 
na wypadek zbrojnego konfliktu wysłanie do Wielkiej Bry
tanii kilku najbardziej wartościowych okrętów polskiej

Powrót "Iskry", "Przegląd Morski", 1938> nr 116, 
s. 926.
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floty. Koncepcja ta zyskała później aprobatę Generalnego 
Inspektora Sił Zbrojnych, a następnie była także przed
miotem polsko-brytyjskich rozmów sztabowych w Warszaw!3"^ 

Postawienie problemu w takim ujęciu wynikało ż 
obawy przed szybkim odcięciem dostępu do morza i co za 
tym idzie - szybkiej likwidacji polskiej floty. Wysłane 
okręty miały u boku Royal Navy kontynuować działania 
przeciwko niemieckim siłom morskim. Jest rzeczą zrozu
miałą, że w takim układzie istotną, sprawą, która mogła 
wystąpić, było zagadnienie sposobu zabezpieczenia potrzeb 
kadrowych polskich jednostek w Anglii. Stąd dążenie Kie
rownictwa Marynarki Wojennej zmierzające do realizacji 
rejsu szkolnego, a przez to do ocalenia licznej grupy 
podchorążych i zapasowych załóg może się wydawać w pełni 
uzasadnione.

Do rozwiązania pozostawała jednakże strona senso
wnej organizacji planowanej praktyki, wynikająca z licz
nego stanu młodszego kursu wydziału morskiego. Kurs ten 
liczył bowiem 48 podchorążych ', zas pojemność "Iskry" 
wykluczała możliwość jednoczesnego zaokrętowania całego 
rocznika. Rozwiązanie znaleziono przez wysłanie w rejs 
dwóch okrętów szkolnych, tj. ORP "Iskra" i ORP "Wilia". 
Z dniem 2 maja na "Iskrę" zaokrętowano 23 podchorążych,

114 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, 
op.cit., s. 57-62.

115 ca'W, Akta Kier.Mar.Woj., t. 31-94, Rozkaz komendanta 
sra//, nr 16 z 4 V 1939 r.
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a na "Wilię" pozostałych podchorążych wydziału morskiego 

i młodszy kurs wydziału administracyjnego w liczbie "ij 
1-16 osob . W czasie rejsu planowana była wymiana obu grtlp 

podchorążych wydziału morskiego. W ten sposób cały rocz

nik tego wydziału odbyłby praktykę częściowo na okręcie 

żaglowym, a częściowo na transportowcu Marynarki Wojen

nej.

Trasa jedenastego rejsu prowadziła do 9 portów 

leżących w rejonie Morza Śródziemnego i wschodnich wy

brzeży Atlantyku. Dla "Iskry" planowano wizyty w Graye

send, Lizbonie, Oranie, Salerno, Faleron, Aleksandrii, 

Bizercie, Funchalu i Antwerpii. Trasę o długości 9700 Mm 
okręt miał przebyć w ciągu 179 dni117. Był& to zatem je

dna z najdłuższych i najciekawszych podróży w historii 

tego żaglowca. W rejs ten "Iskra" wyszła 6 maja pod do

wództwem kmdr.ppor. J. Umeckiego. Jego zastępcą był kpt. 

mar. R. Tymiński, który później w czasie wojny zasłynął 

jako wybitny oficer morski. Funkcję oficera nawigacyjnego 
pełnił kpt.mar. J. Seifert118. "Wilia" opuściła Gdynię

116 CAW, Akta Dowództwa Floty, t. 68, Rozkaz Personalny 
Dowództwa Floty, 1939, nr 27; Akta Kier.Mar.Woj., 
t. 3194, Rozkaz komendanta SPMW, nr 19 z 21 VI 1939r.

*^7 z życia Marynarki Wojennej, "Morze i Kolonie", 1939, 
nr 6, s. 375 Wojeńńś*  losy ORP "Iskra", opracował S. 
Mioduszewski na podstawie opowiadania K. Kowalskiego, 
"Polska na morzach", Londyn 1944, nr 5/44/, s. 16.

118 CAW, Akta Dowództwa Floty, Rozkaz Personalny Dowódz
twa Floty, 1939, nr 44; Akta Kier.Mar.Woj., t. 194, 
Meldunek dowódcy ORP "Iskra" z 22 V 1939 r.; Czerwiń
ski, op.cit., s. 50.
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w początkach llpca. Jej trasa o długości 7540 Mm prowa

dziła do Algieru, Zatoki Faleron i Casablanki. Podczas 

postoju w Faleron przewidziane było spotkanie z "Iskrą'*  
i wymiana podchorążych wydziału morskiego119.

Znaczna część podróży ORP "Iskra" odbyła się zgod

nie z ustalonym harmonogramem. Po 10 dniach od opuszcze

nia Gdyni zacumowano w Gravesend. W tym czasie prowadzone 

były normalne zajęcia z podchorążymi, jak wykłady progra

mowe z nautyki, sygnalizacji, regulaminów, praktyczne za

jęcia z wiedzy okrętowej oraz z języka francuskiego. Po

stój w porcie wykorzystano na ćwiczenia wiosłowe i wy

cieczki krajoznawcze. Jednocześnie podchorążowie przyzwy

czajali się w znacznym stopniu do warunków życia okręto

wego, o czym meldował szefowi Kierownictwa Marynarki Wo- 
120 jennej dowódca okrętu *” .

Wejścia do Lizbony, Oranu i Faleron odbyły się 

jeszcze w planowanym terminie. W Zatoce Faleron przewi

dziany był dłuższy trzytygodniowy postój przeznaczony na 

normalne zajęcia przewidziane w programie. Tu po wymianie 

podchorążych "Iskra" miała wziąć kurs na Aleksandrię. 

Tymczasem z polecenia Kierownictwa Marynarki Wojennej 

nagle dokonana została korekta dalszej trasy rejsu i za-

■ Z życia Marynarki Wojennej, "Morze i Kolonie", 1939, 
nr 6, s. 37•

12<-> Akta Kier.Mar.Woj., t. 194, Meldunki dowódcy ORP 
"Iskra" z przebiegu szkolenia praktycznego młodszego 
kursu wydziału morskiego za okres 6-22 V 1939 r.
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miast do Aleksandrii "Iskra" popłynęła do Bizerty, gdzie 

kmdr ppor. Umecki otrzymał nowy rozkaz natychmiastowego 

skierowania się do Casablanki. W Casablance bowiem cze

kała "Wilia", którą zatrzymała tam awaria maszyn. W dniu 

17 sierpnia kmdr ppor. Umecki wprowadził okręt do portu 

w Casablance, a po przeokrętowaniu podchorążych wydziału 

morskiego wyruszył w kierunku Madery. Na morzu "Iskrę" 

zastał radiowy rozkaz nakazujący wszystkim statkom i 

okrętom polskim skierować się do najbliższych portów ne

utralnych. W tej sytuacji dowódca zdecydował się zawró- 
121 cić okręt do Casablanki

W dniu 2 września "Iskra" cumowała do burty "Wilii". 

Załogi obu okrętów utworzyły tzw. Oddział Detaszowany 

/d-ca kmdr ppor. M. Kownacki/ i pod kierownictwem kpt. 

mar. R. Rymińskiego rozpoczęły intensywne ćwiczenia na 

lądzie, a także wykonywały wszelkiego rodzaju prace po

kładowe. W dniu 13 września w pobliżu polskich jednostek 

nastąpiła potężna eksplozje, w wyniku której wyleciał 

w powietrze francuski krążownik minowy "Pluton". "Iskra" 

zagrożona rozszerzającym się pożarem szybko wyszła na 

redę, ale jednocześnie była pierwszym okrętem, który po

śpieszył na pomoc tonącym, wysyłając swą motorówkę 

i udzielając schronięnia rannym . Za czyn ten polscy 

*1 04 
Czerwiński, op.cit., s. 50-515 M. Wasilewski, Kartki 
z pamiętnika 1939-1942, "Nasze Sygnały", Londyn 19&2, 
nr 103, s. 6. 

122 Wasilewski, op.cit., s. 7-8•
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marynarze otrzymali odznaczenia francuskie.

Ponad miesiąc "Iskra" stała w Casablance, po czym 

przeprowadzona została do małego, położonego w pobliżu 

portu afrykańskiego - Port lyautey. Załoga zdjęła z okrę

tu żagle, łodzie, cały takielunek i sprzęt nawigacyjny. 

W kilka dni później /19 X/ załogi "Iskry" i "Wilii" opu

ściły pokłady swych okrętów i udały się do Francji, a na

stępnie do Anglii. Na "Iskrze" pozostało jedynie trzech 

marynarzy z zadaniem pełnienia nadzoru nad okrętem i wy
konywania prac związanych z jego konserwacją129.

Z przedstawionego zarysu wynika, że szkolny żaglo

wiec "Iskra" wiódł pracowity żywot w służbie Marynarki 

Wojennej II Rzeczypospolitej. W okresie dwunastu lat 

tej służby "Iskra" odbyła 11 dalekomorskich rejsów z pod

chorążymi SHIW oraz szereg rejsów bałtyckich z kandydata

mi do tej szkoły. Na pokładzie tego małego szkunera 

przeszło dobrą praktykę morską 11 roczników podchorążych 

młodszego kursu wydziału morskiego, o łącznej liczbie 

około 260 podchorążych. W rejsach szkolnych ORP "Iskra" 

przebył około 8? 000 Mm, zawijając 8J razy do portów za

granicznych. Do najliczniej uczęszczanych należały por

ty: wschodnich wybrzeży Atlantyku /21,?%/, wschodnich 

wysp Atlantyku /20,4%/ i Morza Śródziemnego /19%/. Rza

dziej odwiedzanymi były porty: Kanału La Manche /15»6%/» 

^29 Wojenne losy ORP "Iskra", op.cit., s. 16; B. Wielo
wieyski, "Powrót ORP "Iskra", "Przegląd Morski", 
1948, nr 7, s. 4.
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124- bałtyckie /12%/ i Morza Północnego /8,4Z5/ . Szereg

portów "Iskra" odwiedzała kilkakrotnie. Na przykład 

w Casablance, Lizbonie i Ponta Delgada składała wizyty 

po 6 razy, w Cherbourgu była pięciokrotnie, a w Funchalu 

czterokrotnie.

Zarówno rejon pływań, jak i charakter praktyki 

dawały ogromne korzyści. Niewielki tonaż okrętu stawiał 

wysokie wymagania podchorążym odbywającym praktykę mor

ską. Rejsy szkolne na ORP "Iskra" uważane były za nie

zmiernie esencjonalne. Wyrabiały u podchorążych odpo

wiednie cechy psychofizyczne nieodzowne w służbie mors

kiej, to jest sprawność fizyczną i odporność psychiczną, 

odwagę, wytrwałość, inicjatywę, koleżeństwo, zdolność 

podejmowania szybkich decyzji oraz przyzwyczajały do 

dyscypliny i porządku. W wyniku tej praktyki podchorą

żowie otrzymywali wiadomości z zakresu wiedzy morskiej, 

praktykę nautyczną i podstawy umiejętności regulaminowe

go życia na okręcie. Pozwoliły one również zetknąć się 

z innymi marynarkami wojennymi oraz z innymi narodami 

i ich językiem. Pobyt w obcych portach był dla podcho

rążych wielką atrakcją i nagrodą, a tym samym czynnikiem 

mobilizującym do osiągania lepszych wyników w nauce. 

Jednocześnie rejsy ORP "Iskra" były doskonałą propagandą 

-P5ŻL 
Obliczono na podstawie: J. Czerwiński, Podwójny ju
bileusz "Iskry", "Przegląd Morski", 195b, nr 7, 
s. 37-38.
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na rzecz Marynarki Wojennej. Stała informacja o nich 

w prasie, radio czy w kinach przyczyniała się do lepsze

go naboru kandydatów do SPMW.



Kpt. mar. mgr Bolesław Fengler

WOJSKOWA SKŁADNICA TRANZYTOWA NA WESTERPLATTE

W GDAŃSKU W LATACH 1933-1939X

Wzmocnienie polskiego garnizonu na Westerplatte 

w marcu 1933 roku miało duże znaczenie dla dalszych jego 

losów. Wywołane wtedy w wyniku antypolskiej działalności 

prohitlerowskich władz Wolnego Miasta gwałtowne napięcie 

w stosunkach polsko-gdańskich ujawniło, że teren i zabu

dowania składnicy nie były przystosowane do prowadzenia 

skutecznej walki obronnej na wypadek ewentualnego ńapadu 

zbrojnego.

W celu zwiększenia obronności Westerplatte Mini

sterstwo Spraw Wojskowych z dniem 15 V 1933 r. podpo

rządkowało pod względem wojskowym Wydział Wojskowy Komi

sariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym 

Mieście Gdańsku, a tym samym składnicę amunicyjną Do

wództwu Floty w Gdyni. W ostatnich dniach kwietnia 1933r« 

komendant Westerplatte kpt. Jan Lityński wysłał do Wy

działu Wojskowego Komisariatu Generalnego zapotrzebowa

nie na wybudowanie szeregu frómieśiJczeń i urządzeń, to 

jest koszar na 50 żólnidrzy, magazynu na broń i amunicję, 

x Pierwszy okres działalności polskiej placówki wojskowej 
na Westerplatte obejmujący lata 1925-1933, przedstawio
ny został przez autora w "Biuletynie Historycznym" 
nr 3, Gdynia 1972, s. 24-45.
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pomieszczenia dla centrali telefonicznej, izby chorych 

itp.

Kilka miesięcy później /30 VI - 15 VII 1933 r./ 

przebywała na terenie składnicy Komisja Korpusu Kontrole

rów z mjr. Rudolfem Leroch Orlot jako przewodniczącym. 

Dokonano wówczas szczegółowej kontroli wojskowej składni

cy amunicyjnej. Obszerne sprawozdanie z prac tej komisji 

zostało sporządzone w dniu 1 VIII 1933 r. w formie rapor

tu do szefa Korpusu Kontrolerów M.S.Wojsk. Raport ten 

zawierał wiele spostrzeżeń i wniosków. M.in. znajdowały 

się w nim wnioski w sprawie wybudowania kilku budynków, 

jak koszar, "poczekalni" przy bramie głównej, kolejowej 

i innych oraz wnioski dotyczące naboru żołnierzy do słu

żby na Westerplatte. Proponowano, aby żołnierze ci po

chodzili z województw środkowych Polski oraz by odpowied

ni wysoki stan moralny żołnierzy był niezbędnym warunkiem 
-i 

do zakwalifikowania ich do grona załogi na Westerplatte .

Pod koniec 1933 roku szef Wydziału Fortyfikacyjnego 

Departamentu Budownictwa M.S.Wojsk. płk Józef Siłakowski 

otrzymał do wykonania zadanie polegające na tym, że miał 

on "stworzyć dla załogi Westerplatte /100 ludzi/ takie 

warunki zakwaterowania, by oddział ten na wypadek puczu

Centralne Archiwum Wojskowe, /dalej: CAW/, Zespół Wy
działu Wojskowego Komisariatu Generalnego Wolnego 
Miasta Gdańska /dalej: W.W.K.G./, Korpus Kontrolerów, 
t. 705, Meldunek komendanta Westerplatte do szefa 
W.W.K.G. z 20 VI 1933 r.



142

zbrojnego hitlerowców opierał się ich szturmom, dobrze 

prowadzonym taktycznie i wspartych ogniem artylerii 

z Prus Wschodnich, przez okres 3*3  godzin". Likwidacja 

oporu na tym terenie miała nastąpić przy pomocy okrętów 

Marynarki Wojennej. Zadanie to posiadało charakter pre

stiżowy i miało być wykonane na wypadek działań wojen

nych.

Płk Siłakowski osobiście zapoznał się z terenem 

półwyspu i przedstawił swoją koncepcję obrony Westerplat

te. Polegała ona na stworzeniu obwodu obrony ogni płas

kich wzajemnie flankujących się, opierających się na 

istniejących i zaprojektowanych budynkach wartowniczych, 

a następnie wybudowaniu koszar /w centrum obwodu warto

wni/, wspierających ogniami czołowymi zaporę płaską 

w najbardziej zagrożonych miejscach. Koszary te miały 

być zarazem schronem dla załogi w okresie ataku artyle

ryjskiego i lotniczego.

Na wypadek napadu z zewnątrz, płk J. Siłakowski 

był przygotowany na różne formy działania nieprzyjacie

la. Z oceny sytuacji topograficznej wynikało, że naj

ważniejszych wypadów /szturmów/ spodziewać się ńależało 

ze strony gardzieli lądowej półwyspu. Drugie zagrożenie 

mogło nadejść z kierunku od basenu portowego Westerplat

te. Tam pod osłoną budynków i wałów ziemnych ńapastnik 

mógł przekroczyć kanał i koncentrować się do wypadów 

z portu. Trzeci kierunek - od strony kanału nie był
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groźny dzięki przeszkodzie wodnej; był on jednak niewy

godny ze względu na wysokie spichlerze po drugiej stro

nie kanału, dające wgląd w półwysep. Kierunek od morza 

traktowano jako zaplecze dla ewakuacji przez jednostki 

Marynarki Wojennej. Westerplatte miało zostać ufortyfi

kowane, lecz tylko w celu stawienia skutecznego oporu 

oddziałom gdańskich bojówek, nie zaś regularnym oddzia

łom wojskowym.

Już w roku 1933 przystąpiono do prac budowlanych. 

W latach 1933-1939 wybudowano cztery nowe wartownie. 

Piątą wartownią była piwnica willi podoficerskiej /spe

cjalnie wzmocniona żelbetonem/, a szóstą, tzw. kabina 

bojowa w gmachu nowo wybudowanych koszar, hartownie były 

małymi budynkami /? 2: '/ m/ o grubości ścian do 35 cm, 

z piwnicami o konstrukcji żelbetonowej. Dawały one ochro

nę przed pociskami broni maszynowej oraz odłamkami po

cisku artyleryjskiego małego kalibru /75 mm/; uxe stano

wiły jednak ochrony przed czołowym trafieniem pociskiem 

artyleryjskim 75 mm. Okna wartowni znajdowały się wysoko, 

gdyż zakładano ich wykorzystanie do strzelania z pozycji 

stojącej. W piwnicach zamontowano karabiny maszynowe.

Rdzeniem systemu obronnego na Westerplatte miała 

być kabina bojowa koszar. Nowe koszary wybudowano w roku 

1936 i usytuowano je w centrum półwyspu. Budynek zbudowa

no z cegły, lecz ważniejsze pomieszczenia oraz stropy by

ły z żelbetonu. Posiadał on trzy kondygnacje. Najważniej-
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sza była piwnica /kabina bojowa/, posiadająca ściany 

z żelbetonu o grubości 40-60 cm. Koszary były w kształcie 

litery "T", z poprzeczną częścią równoległą do kanału 

portowego. Kształt koszar zapewniał przede wszystkim 

ochronę drzwi wejściowych do budynku przed bezpośrednim 

i nagłym ogniem nieprzyjaciela od strony kanału portowe

go. Budynek koszar rozpoczęto konstruować na poligonie 

wojskowym, gdzie bombardowano próbne budowle stukilogra- 

mowymi bombami i strzelano do nich z dział 150 mm. Szu

kano rozwiązania, by pierwsze dwa stropy rozładowały 

całkowitą energię bomby kosztem ich zniszczenia, trzeci 

zaś strop, schronowy miał oprzeć się bryłom żelbetonu 

z dwu pierwszych stropów. Prace fortyfikacyjne na Wester

platte uległy pewnemu zahamowaniu po zawarciu polsko-nie

mieckiej deklaracji o nieagresji /26 I 1934 r./, a nabra

ły pełnego rozmachu dopiero po roku 1938-

1. Przeładunek, składowanie, tranzyt broni 

i materiałów wybuchowych

Polska składnica tranzytowa na Westerplatte została 

wybudowana głównie w celu tranzytu broni i materiałów 

wybuchowych. W oczekiwaniu na dalszy transport z półwyspu 

/do Polski lub na eksport/ materiały te były składowane 

w schronach i magazynach amunicyjnych składnicy. Powszech

nie twierdzi się, że tranzyt materiałów wybuchowych przez 

Westerplatte był bardzo mały lub że częstotliwość tych
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transportów była taka, aby zachować przed senatem gdań

skim pozory funkcjonowania składnicy. Ma podstawie rozka

zów dziennych komendanta Westerplatte oraz pisemnych po

wiadomień Rady Portu i Dróg Wodnych o transportach wojsko

wych na Westerplatte stwierdzić można, że od lata 192? r. 

aż do połowy lat trzydziestych, transporty broni i ma

teriałów wybuchowych przez Westerplatte odbywały się sto

sunkowo systematycznie. W roku 'l92t> i 1933 liczba trans

portów morskich /import i eksport łącznie/ była najwięk

sza /około 30/; w pozostałych latach utrzymywała się 

w granicach 15-20 transportów. W latach 1926-1936 przyby

ło do basenu amunicyjnego na pewno 149 /prawdopodobnie 

około 170/ okrętów transportowych i statków w celu wyła

dowania lub załadowania broni i materiałów wybuchowych. 

Łącznie na eksport przypadało 55% transportów morskich 

/do roku 1933 - 38%, a w następnych latach 85%/. Materia

ły wojskowe były wysyłane w głąb kraju lub przywożone na 

Westerplatte transportami kolejowymi, chociaż bywały wy

padki posługiwania się w tym celu barkami rzecznymi 

/spław Wisłą/. Polska importowała przez Westerplatte 

w większości materiały wojskowe z Francji, a głównym 

portem załadowczym był Cherburg. Po załadowaniu materia

łów wojennych na statek w Cherburgu z chwilą jego wyj

ścia z portu attache wojskowy i morski przy ambasadzie 

polskiej w Paryżu powiadamiał Wydział Wojskowy Komisa

riatu Generalnego R.P. w Gdańsku o terminie odejścia
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transportowca oraz o przypuszczalnym terminie jego przy- 
,2

bycia do Gdańska . Dołączał równocześnie "akt załadow

czy" okrętu. Przez Westerplatte eksportowano broń i ma

teriały wybuchowe produkowane w Polsce do Belgii, Holan

dii, Finlandii oraz do innych państw Europy.

W latach 1924-1925 Polska zakupiła dwa okręty 

transportowe do przewozu amunicji i sprzętu wojskowego. 

Jednostkom tym nadano nazwy ORP "Warta" i ORP "Wilia". 

Ten ostatni był częstym bywalcem w basenie amunicyjnym 

na Westerplatte.

Za wszystkie czynności związane z przeładunkiem, 

magazynowaniem i transportem materiałów wojskowych odpo

wiedzialny był komendant Westerplatte. On też ustalał 

i wydawał szczegółową "instrukcję" dla pracujących przy 

przeładunku materiałów wojennych i wybuchowych. Instruk

cja ta oyła odczytywana każdorazowo przed rozpoczęciem 

prac przeładunkowych. Na czas wykonywania prac przeła

dunkowych podnoszono stan gotowości bojowej załogi; wy

stawiano dodatkowe posterunki /przy wartowni w pobliżu 

portu i przy bramie kolejowej/ oraz patrole. Pluton 

techniczny /a od roku 1934 grupa techniczna pracowników 

cywilnych/ miał dokładnie określone czynności związane 

z obsługą urządzeń przeładunkowych 1 transportowych.

A'............. " 11 .
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Gdańsku /dalej: WAP 
- Gdańsk/, Zespół Rady Portu i Dróg Wodnych /dalej: 
R.P.D.W./, t. 415, s. 1-652.
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Przez cały czas wykonywania prac przeładunkowych na molo 

basenu amunicyjnego musiał być obecny sanitariusz w celu 

udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej w razie nie

szczęśliwego wypadku. Każdorazowo przy odbiorze materia

łów wojennych ze statku lub wagonów byli obecni: komen

dant składnicy, dowódca okrętu /lub transportu kolejowe

go/, kontrolerzy firmy spedycyjnej, załatwiającej wyła

dunek oraz kontroler z ramienia Wysokiego Komisarza Ligi 

Narodów. Komendant Westerplatte dokonywał odprawy wago

nów kolejowych z ładunkiem do kraju /wystawiał i podpisy

wał wojskowe listy przewozowe/. On też osobiście plombo

wał załadowane wagony.

Na wypadek poważniejszych prac przeładunkowych ko

mendant Westerplatte przerywał urlopy wypoczynkowe żoł

nierzom i pracownikom składnicy lub też dokonywał przesu

nięć zaplanowanych na dany rok urlopów. W tym też przy

padku oprócz normalnego wzmocnienia wart, wystawiano 

wartę dodatkową, tzw. wartę portową w składzie 1 podofi

cera zawodowego i 3-4 wartowników. Ponieważ wartownicy ci 

pełnili służbę wartowniczą na molo basenu amunicyjnego, 

który był pod nieustanną obserwacją z zewnątrz, otrzymy

wali oni nowe mundury i płaszcze, aby wygląd ich nie bu

dził najmniejszych zastrzeżeń.

Pomimo że basen amunicyjny na Westerplatte był czyn

ny od 1927 roku zdarzały się wypadki, że statki przełado

wywały materiały wojenne i wybuchowe przeznaczone dla
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Polski, w magazynach Nowego Portu. Władze polskie ostro 

reagowały na takie "pomyłki", co przynosiło wyraźny po

zytywny skutek.

Do wykonywania prac przeładunkowych zatrudniony był 

pluton techniczny, składający się z 1J żołnierzy. Rekru

towali się oni przeważnie z Baonu Silnikowego, który 

znajdował się w Modlinie. Kiedy w roku 1933 okazało się, 

że liczba żołnierzy na Westerplatte jest zbyt mała, aby 

zapewnić ochronę półwyspu przed bojówkami hitlerowskimi, 

postanowiono rozwiązać pluton techniczny. Dzięki temu 

tych 13 żołnierzy mogło pełnić służbę ochronną. W miejsce 

plutonu technicznego Ministerstwo Spraw Wojskowych zwięk

szyło liczbę etatów pracowników cywilnych do 30 osób. 

Był to ze strony rządu polskiego rozumny manewr, ponieważ 

oprócz przeniesienia kilkunastu żołnierzy do służby li

niowej, zatrudniono dodatkowo 10 pracowników cywilnych; 

byli oni dobrze wyszkolonymi żołnierzami rezerwy i stano

wili wartościową siłę wojskową na wypadek konieczności 

podjęcia walki.

2• Oficerowie, podoficerowie zawodowi 

i pracownicy cywilni

Po przesileniu marcowym w 1933 roku Ministerstwo 

Spraw Wojskowych dokonało kilku zmian na Westerplatte, 

m.in. w kwietniu 1934- roku zmieniono skład etatowy załogi 

i pracowników cywilnych składnicy. Zniesiono etat dowódcy
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plutonu technicznego /kapitański/ i rozwiązano pluton 

techniczny. Od kwietnia 1934 r. do grudnia 1938 r. na 

Westerplatte służyło dwóch oficerów: komendant składnicy 

i dowódca oddziału wartowniczego. W ciągu z górą trzy

nastoletniego istnienia wojskowej składnicy amunicyjnej 

na Westerplatte, dowodziło składnicą sześciu komendantów.

Komendantami wojskowej składnicy tranzytowej na

Westerplatte byli:

1. kmdr ppor. Ignacy Szaniawski 18 I 1926 - 21 VI 1926,

2. kmdr ppor. Borys Mohuczy 21 VI 1926 - 10 VI 1927,

3. kmdr ppor. Józef Czechowicz 10 VI 1927 - 21 I 1931,

4. kpt. Jan Lityński 21 I 1931 _ 16 vu 1934

.5. mjr Stefan Fabiszewski 16 VII 1934- 3 XII 1938, 

/ 1 XI 1935 - 1 V 1936 i 1 XI 1936 - 1 V 1937 zastępo

wał go kpt. Izasław Duda, dowódca oddz.wart./

6. mjr Henryk Sucharski 3 XII 1938- 7 IX 1939*

Komendant Westerplatte był przełożonym wszystkich 

żołnierzy i pracowników cywilnych na terenie składnicy. 

Do roku 1934 posiadał etat dowódcy pułku, a od 15 IV 1934 

roku - etat dowódcy batalionu /majora/. Komendanci skład

nicy wszystkie swoje zarządzenia i rozkazy wydawali 

w formie instrukcji i rozkazów zamieszczanych w Dzienni

ku Rozkazów Komendanta Wojskowej Składnicy Tranzytowej. 

Rozkazy dzienne komendantów ukazywały się od 20 I 1926 r. 

do 14 VII 1939 r. W rozkazach tych znajdowały się takie 

m.in. punkty, jak: wyznaczenie służb wewnętrznych, zmia-
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ny załogi, stan żywionych, wyróżnienia, kary, zawiadomie

nie o transportach. Każdy rozkaz dzienny był podpisywany 
przez komendanta Westerplatte^.

Bezpośrednio oddziałem wartowniczym dowodził dowód

ca oddziału wartowniczego, oficer na etacie kapitańskim. 

Podlegał on rozkazom komendanta Westerplatte. Dowódca od

działu wartowniczego wyznaczał w rozkazie dziennym dowód

cy oddziału wartowniczego żołnierzy, którzy mieli pełnić 

służbę: oficera służbowego w kompanii wartowniczej oraz 

podawał składy osobowe poszczególnych wart. Dodatkowo 

kierował szkoleniem załogi składnicy. W dziejach składni

cy było 12 dowódców oddziału wartowniczego.

Dowódcami Oddziału Wartowniczego na Westerplatte

byli:

1. Por. Stefan Konieczny

2. Por. Wacław Szpulecki

J. Kpt. Ryszard Kłosiński

4. Kpt. Augustyn Stasiak

5. Mjr Ludwik Kubasiewicz

6. Kpt. Jan Lityński

?• Kpt. Józef Komeda

8. Kpt. Wincenty Wierzejewski

18 I 1926 - 26 VII 1926, 

26 VII 1926 - 30 XI 1927, 

30 XI 1927 - 10 XI 1928, 

10 XI 1928 - 1 VIII 1930, 

1 VIII 1930 - 28 XI 1930 
/czasowo/,

28 XI 1930 - 28 III 1931, 

28 III 1931 - 29 VII 1932, 

29 VII 1932 - 28 X 1935,

CAW, WWKG, teczka 20, Rozkaz komendanta nr 62, 5 XII 
1938 r. Por. WAP - Gdańsk, zespół akt Komisariatu 
Generalnego R.P. /dalej: K.G.R.P./, I, 259/347, s.16,17
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9. Kpt. Izasław Duda 28.X 1935 - 5 HI 1956

/1 XI 1955 - 5 HI 1956 czasowo pełnił obowiązki 

chor. Edward Szewczuk/,

10. Por. Michał Szpiególski 5 HI 1956 - /brak danych/,

11. Por. Henryk Szmal /brak danych/ - pierwsza
dekada grudnia 1958 r., 
a następnie do 1/ III 1939 
roku pełnił obowiązki do
wódcy plutonu wartownicze
go,

12. Kpt. Franciszek Dąbrowski - pierwsza dekada grudnia 
1938 r. - 7 IX 1939 r.

Od grudnia 1938 r. na Westerplatte przebywał trze

ci oficer jako dowódca plutonu wartowniczego, dlatego też 

por. H. Szmal przekazał obowiązki dowódcy oddziału warto

wniczego przybyłemu na Westerplatte kpt. Franciszkowi 

Dąbrowskiemu /XII 1958 r./ i pozostał nadal na terenie 

składnicy, pełniąc obowiązki dowódcy plutonu wartownicze

go. Po por. H. Szmalu obowiązki te pełnił por. Leon Pająk 

/17 III 1959 - 7 IX 1959/.

Większość kadry zawodowej stanowili podoficerowie 

zawodowi. Liczba etatów podoficerów zawodowych została 

ostatecznie określona w Dzienniku Rozkazów M.S. Wojsk, 

z dnia 15 czerwca 1954 r. i ustalona na 20. Służba na te

renie Westerplatte dla większości podoficerów trwała oko

ło pół roku; podoficerowie ci należeli do załogi wymien

nej składnicy /wraz z szeregowcami/, a pozostali podofi

cerowie przebywali na <Vesterplatte nawet przez kilka lat. 

Często na wniosek komendanta składnicy szef Wydziału Woj
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skowego Komisariatu Generalnego R.P. w Gdańsku przedłu

żał służbę zawodową podoficerom na okres od 3 do 9 lat. 

Istniały także przypadki przenoszenia podoficerów zawodo

wych do rezerwy i pozostawienia ich na terenie składnicy, 

ale już jako pracowników cywilnych. Komendant składnicy 

przeprowadzał najmniej raz na miesiąc /w razie potrzeby 

częściej/ odprawy służbowe z podoficerami zawodowymi. 

Wielu podoficerów podczas służby na terenie składnicy 

mianowano na wyższe stopnie, przy czym wnioski awansowe 

sporządzał komendant składnicy. Pomieszczenia dla podofi

cerów znajdowały się w budynku zwanym willą podoficerską. 

Tylko nieliczni mogli mieszkać poza terenem składnicy 

i to po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody komendanta. 

Zezwolenie to mogło być w każdej chwili anulowane. Poza 

terenem Westerplatte podoficerowie zawodowi mogli przeby- 
4

wać w godzinach od 18.oo wieczorem do 7«oo rano . Podofi

cerowie zakwaterowani w willi podoficerskiej chcąc opuś

cić teren składnicy, musieli prosić o to komendanta. Czas 

wolny od zajęć służbowych spędzali oni zazwyczaj w kasy

nie podoficerskim lub na boisku sportowym. Komendant 

składnicy w celu pobudzenia samokształcenia i dalszego 

rozwoju życia towarzyskiego wśród podoficerów zawodowych 

wyznaczał im do opracowania referaty. Tematyka tych refe

ratów była różnorodna. Najczęściej nawiązywała ona do hi-

4 CAW, WWKG, teczka 19, rozkaz komendanta, nr 41, 19 II 
1936 r.
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storii Polski i oręża polskiego oraz do współczesnych im 

wydarzeń polityczno-gospodarczych. W ostatnich latach 

przed wybuchem wojny Komisariat Generalny R.P. w Gdańsku 

wydawał podoficerom zawodowym legitymacje urzędników cy

wilnych, które miały ich uchronić przed zaczepkami ze 

strony bojówek hitlerowskich i policji gdańskiej.

Oprócz załogi wojskowej na terenie składnicy amu

nicyjnej zatrudnieni byli polscy pracownicy cywilni. Do 

czerwca 1934 r. było 20 etatów cywilnych, w następnych 

latach ilość etatów wzrosła do 30« Pracownicy cywilni 

spełniali funkcje: kierownika kancelarii, pisarza-steno- 

typisty, radiotelegrafisty /2/, magazyniera żywnościowe

go, kucharza /2/, sanitariusza, ogrodnika, krawca, szew

ca, kierownika drużyny technicznej i zarządcy budowlane

go. Należała też do nich obsługa łaźni i kanalizacji, 

elektrogeneratora /3/, sieci elektrycznej /4/, obsługa 

urządzeń kolejowych, funkcja magazyniera urządzeń tech

nicznych, kierowcy, ślusarza, kowala, stolarza, cieśli 

i murarza. Byli to tzw. pracownicy kontraktowi. Wszyscy 

byli podoficerami i szeregowcami rezerwy, a kilku z nich 
' ■ 5kombatantami I wojny światowej-.

W zależności od nasilenia robót komendant składnicy 

zatrudniał dodatkowo pracowników sezonowych, zachowując 

prawo do jednotygodniowego wypowiedzenia. Zatrudniano ich

9 CAW, Dodatki tajne do Dzienników Rozkazów M.8.Wojsk., 
teczka 54, Dod. Tajny, nr 3, poz. 22, s. 14, załącznik 
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przy wykonywaniu prac budowlanych i konserwacyjnych.Część 

pracowników cywilnych mieszkała w kwaterach służbowych na 

terenie Westerplatte, lecz wówczas musieli się oni podpo

rządkować obowiązującemu tam wojskowemu trybowi życia. 

Mogli także żywić się w kasynie podoficerskim i w stołów

ce żołnierskiej za opłatą równoważnika żywnościowego, 

z doliczeniem opału i 10% kosztów administracyjnych. Nie

którzy pracownicy cywilni i żołnierze otrzymywali denatek 

,i finansowy dla ciężko pracujących. Godziny pracy pracowni- 

ków cywilnych ustalał komendant składnicy. Pracowali po 

8 godzin dziennie /oprócz przerwy obiadowej/, a w soboty 

6 godzin. Niedziele i święta mieli wolne, z wyjątkiem 

pracowników pełniących dyżury w elektrowni i kuchni.W wy

jątkowych przypadkach, np. pogotowia i przeładunku w ba

senie amunicyjnym, tok pracy był normowany osobno. Praco

wnicy sezonowi wykonywali prace na terenie składnicy pod 

nadzorem uzbrojonego żołnierza polskiego i nie mogli opu- 

szczać miejsca wykonywanych robót . Ponieważ pracownicy 

kontraktowi byli żołnierzami rezerwy, dlatego też powoły

wano ich często na kilkutygodniowe ćwiczenia rezerwy. Ko

mendant składnicy co miesiąc przeprowadzał z pracownikami 

cywilnymi odprawę służbową, podczas której każdorazowo od

czytywał im "Rozkaz o sądach doraźnych i zachowaniu taje

mnicy wojskowej". Każdy pracownik cywilny podpisywał 11- 

$ CAW, WWKG, teczka 13, rozkaz komendanta nr 106, 8 V 
1935 r.
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stę - wykaz powiadomionych o tym rozkazie. W sierpniu 

1939 roku, rozkazem M.S.Wojsk, powołano pracowników cy

wilnych z Westerplatte do służby czynnej i pozostawiono 

nadal na terenie składnicy.

KaćLea zawodowa i pracownicy cywilni otrzymywali za 

swą służbę i pracę wynagrodzenie pieniężne w walucie pol

skiej; wypłaty dokonywał oficer płatnik z Wydziału Wojs

kowego Komisariatu Generalnego R.P. Jedynie robotnikom 

portowym zatrudnionym przy przeładunkach broni i materia

łów wybuchowych wypłacano wynagrodzenie w guldenach gdań

skich. Skala wynagrodzenia wśród oficerów, podoficerów 

i pracowników cywilnych była bardzo duża. Przykładowo 

w dniu 1 października 1936 r. otrzymali wynagrodzenie: 

a/ Komendant Westerplatte - mjr Stefan Fabiszewski 

- 1.402,30 zł; b/ Dowódca Oddz.Wart. - kpt. Izasław Duda 

- 1.050,- zł; c/ Szef Oddz.Wart. - chor. Edward Szewczuk 

- 766,25 zł; d/ Plutonowy - Jan Litkowiec - 485,75 zł; 

e/ Kapral - Stefan Chrzanowski - 321,15 zł; f/ Urzędnik 

stały - Teofil Kulka - 585,- zł; g/ Urzędnik kontraktowy 

- Michał Gawlicki - 472,50 zł; h/ Pracownik kontraktowy 

-Jan Pluciński - 225,- zł.

Podoficerowie zawodowi, którzy pracowali przy prze

ładunkach amunicji oraz przy jej konserwacji, otrzymywali 

dodatkowo tzw. dodatek techniczny dla pracujących w wa

runkach niebezpiecznych, w wysokości 2,5o zł dziennie. 

Płatnik z Wydziału Wojskowego wypłacał szeregowym żołd po



156

1,91 zł za dekadę /dane z 30 XI 1936 r./. Podoficerowie 

zawodowi i stali pracownicy cywilni otrzymywali także 

bezzwrotne zapomogi pieniężne w wysokości 30 - 100 gulde
nów gdańskich7.

Każdy oficer i podoficer po przyjeździe do Gdańska 

przed rozpoczęciem służby na Westerplatte otrzymywał spe

cjalny ryczałt /250 zł./ na ubranie cywilne, a następnie 

co roku po 145 zł.

Kiedy w ostatnich dniach sierpnia 1939 r. sytuacja 

polityczna była bardzo napięta, wypłacono pensje i żołd 

za 2 miesiące.

3. Służba wojskowa i warunki bytotoe załogi

Służba na Westerplatte była dla żołnierza zaszczy

tem, lecz warunki tej służby na terenie izolowanym od cy

wilnej społeczności wpływały niekiedy ujemnie na psychikę 

żołnierzy oraz na ich dyscyplinę. Jakkolwiek codziennym 

zadaniem żołnierzy było pełnienie służby wartowniczej, to 

jednak zasadniczą powinnością załogi było zapewnienie 

obrony półwyspu na wypadek napadu ae strony sfanatyzowa- 

nych Niemców gdańskich. Istniejąca Sytuacja nakazywała 

komendantowi składnicy prowadzić intensywne szkolenie 

podległych żołnierzy w obronie na tefśnie zamkniętym, mi

mo iż program szkolenia przewidywał wyłącznie zajęcia na 

7 CAW, WWKG, teczka 36, Wykaz uposażeń oficerów, podofi
cerów i pracowników cywilnych, 1 X 1936 r.



157

temat doskonalenia nawyków celem wzorowego pełnienia słu

żby wartowniczej8. Latem 1953 roku dookólna linia poste

runków/ wartowniczych przechodziła przez 5 posterunków na 

obwodzie długości JOOO m, czyli że jeden wartownik ochra

niał średnio odcinek 600-metrowy. Zimą przy temperaturze 

poniżej —fe°C wydawano wartownikom kożuchy i buty filcowe. 

W normalnych warunkach w okresie letnim wartownik na po

sterunku oprócz munduru sukiennego posiadał: hełm, pas 

5 bagnetem i ładownicami, saperkę, karabin i tornister 

ze zrolowanym kocem. W związku z ustawicznym zagrożeniem 

z zewnątrz, na terenie Westerplatte mus lał przez całą do

bę przebywać jeden z oficerów w ramach tzw. nieustannego 

pogotowia.

Wartownicy pełniący służbę przy bramie głównej zo

bowiązani byli dokładnie wylegitymować każdą osobę czy

niącą starania wejścia na teren składnicy. V/ przypadku 

przyjazdu samochodu, zezwolenie na przekroczenie bramy 

miały wozy ze ściśle określonymi numerami rejestracyjny

mi. Legitymowanie jadących w wozie osób mogło odbywać się 

przy zamkniętej bramie.

Złożonym problemem było zaopatrzenie składnicy 

w nieodzowny sprzęt. Materiały zbrojeniowe dostarczał 2 

Baon Strzelców w Tczewie. W materiały saperskie i kolejo

we, w niewielkiej zresztą ilości zaopatrywał Westerplatte

1 CAW, zespół akt Korpusu Kontrolerów M.S.Wojsk., teczka 
70.5, s. 7. Raport pokontrolny, 1 VIII 1933 r.
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1 Batalion Silnikowy w Modlinie. Za sprawy intendenckiego 

zaopatrzenia materiałowego składnicy odpowiadał szef in- 

tendentury O.K. VIII w Toruniu, a ponadto pod względem 

zaopatrzenia w materiały poszczególnych służb odpowie

dzialne były szefostwa tego Okręgu Korpusu. Od kwietnia 

1934 roku za zaopatrzenie składnicy w materiał i sprzęt 

techniczny odpowiadała Pomorska Składnica Inżynieryjna 

w Toruniu, zamiast jak dotychczas modliński Baon Silniko

wy.

W celu podnoszenia sprawności bojowej żołnierzy 

i pracowników składnicy przeprowadzano tzw. ćwiczenia 

próbne. Rozpoczynano je we wczesnych godzinach rannych 

alarmem. Żołnierze i osoby cywilne zajmowały natychmiast 

z góry określone pozycje obronne. Doskonalono wówczas po

szczególne elementy walki obronnej. Wszystkie te poczyna

nia przeprowadzano w tajemnicy przed władzami gdańskimi, 

dlatego też ćwiczenia w ostrym strzelaniu przeprowadzano 

w Wejherowie lub Tczewie, dokąd kolejno plutonami wysyła
no żołnierzy9.

W roku 1933 zainstalowano na Westerplatte radiosta

cję nadawczo-odbiorczą, co zapewniało komendantowi bez

pośrednią łączność z dowództwem.

Załoga składnicy, otoczona była troskliwą opieką me

dyczną. Okresowo, w odstępach miesiąca lekarz dokonywał 

9 CAW, WWKG, rozkaz komendanta, teczka 13, nr 11?, 23 V 
1933 r.
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wnikliwego przeglądu żołnierzy. Każdorazowo po przybyciu 

nowej załogi lekarz przeprowadzał z nią prelekcję, w któ

rej pouczał żołnierzy o przestrzeganiu higieny osobistej 

oraz zapoznawał z przepisami sanitarnymi obowiązującymi 

na Westerplatte. Bezwzględnie przestrzegano sprawy prze

prowadzania szczepień ochronnych, najczęściej przeciwko 

durowi brzusznemu.

Specyficzne warunki na Westerplatte zmuszały do

wództwo do szczególnego potraktowania problemu czasowego 

opuszczania terenu składnicy. Na przepustki załoga mogła 

się udawąó w soboty i niedziele. Przy sprzyjającej pogo

dzie wychodziło., jednorazowo 20 - 30 szeregowych. Najczę

ściej celem przepustki była Gdynia, z którą utrzymywano 

łączność korzystając z motorówki. Odbywały się także wyj

ścia na teren miasta Gdańska. Często były to wycieczki 

zorganizowane, mające na celu zapoznanie się z miastem 

oraz z jego pamiątkami kultury. Na przewodnika wycieczki 

wyznaczono jednego z podoficerów zawodowych. Żołnierze 

z Westerplatte poza terenem półwyspu byli zobowiązani 

przebywać w ubraniach cywilnych; wiedli więc z konieczno

ści podwójny żywot wojskowo-cywilny. Noszenie ubrania cy

wilnego przez szeregowych, stanowiące wówczas wewnątrz 

kraju wykroczenie dyscyplinarne, dawało im stosunkowo du

żą swobodę postępowania i usuwało ich spod ścisłego nad

zoru przełożonych, narażając w ten sposób na ewentualny 

łatwy do nich dostęp agitatorów, prowokatorów itp. ele-
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mentów, mogących dla wiadomych celów wykorzystać sytuację 

żołnierzy w cywilnych garniturach. Wszystko to mogło 

wpływać ujemnie na psychikę żołnierza zwłaszcza, że Wolne 

Miasto Gdańsk stanowiło dogodny teren działania dla
10 wszelkiego typu dezerterów i politycznych przestępców .

Większość czasu wolnego od służb, wart, szkolenia 

i pracy przeznaczali żołnierze na uprawianie wielu dyscy

plin sportowych oraz, na przebywanie w świetlicy żołnier

skiej. W świetlicy znajdował się odbiornik radiowy;szcze

gólnie ważne audycje radiowe były w przeddzień sygnalizo

wane w rozkazie dziennym komendanta, jak np. audycja na

dana przez rozgłośnię warszawską w dniu 29 listopada 1934 

roku poświęcona 104 rocznicy wybuchu powstania listopado

wego. Każdego dnia dostarczano do świetlicy świeżą prasę. 

Czynny był także w budynku koszarowym punkt biblioteczny; 

był on filią biblioteki wojskowej w Gdyni. Często organi

zowano wyjścia załogi do kina ”UT", w którym największą 

popularnością cieszyły się filmy przygodowe. Przeżyć in

telektualnych doznać mogli żołnierze podczas spektakli 

teatralnych i przedstawień polskich zespołów amatorskich, 

które odbywały się w jednym z dawnych budynków kuracyj

nych na terenie składnicy. Zdumiewa fakt niebywałej wręcz 

popularności wśród załogi wojskowo-cywilnej składnicy 

wszelkich akcji charytatywnych. Płacono więc dobrowolnie 
__

CAW, zespół akt Korpusu Kontrolerów MBWojsk., teczka 
705, s. 8, raport pokontrolny, 1 VIII 1933 r. 
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składki na Fundusz Obrony Narodowej, Towarzystwo Opieki 

nad Ociemniałymi, Ognisko Matki i Dziecka oraz na inne 

cele. Każdorazowo komendant składnicy dziękował załodze 

za patriotyzm i za uczulenie na ludzką krzywdę. Tak na 

przykład w styczniu 1939 r. zbierano składki na podarunek 

gwiazdkowy dla biednych dzieci. Łącznie żołnierze i pra- 

cownicy cywilni przekazali wówczas na ten cel 151,16 zł.

Wiele uwagi poświęcały polskie władze wojskowe spra

wie wyżywienia załogi składnicy. W żywność zaopatrywał 

składnicę bezpośrednio referent administracyjny Wydziału 

Wojskowego Komisariatu Generalnego R.P. Posiadał on prawo 

zaopatrywania się w żywność na terenie Wolnego Miasta, 

lecz w celu zaoszczędzenia środków finansowych pracownicy 

tego referatu sprowadzali z Polski wszystkie produkty ży

wnościowe oprócz Chleba i mięsa /po roku 1935 także mię

so/. Jako rezerwę mięsną wykorzystywano mięso trzody 

chlewnej, wyhodowanej w gospodarstwie na terenie składni

cy. Na terenie koszar znajdowała się stała kuchnia oraz 

prowizoryczna piekarnia. Każdorazowo z okazji ważniejsze

go święta na specjalne zarządzenie komendanta polepszano 
i 

wyżywienie. Kuchnię zaopatrywano w owoce i jarzyny z 

ogrodu znajdującego się na terenie składnicy.

11 CAW, WWKG, teczka 20, rozkaz komendanta, nr 6, 4 II 
1959 r.
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4• System wymiany załóg wojskowych na Westerplatte

Liczba żołnierzy polskich służących na Westerplatte 

została ustalona na 88 osób: 2 oficerów, 20 podoficerów 

zawodowych oraz 66 szeregowych. Oprócz komendanta i kilku 

podoficerów zawodowych, którzy przebywali przez kilka lat 

na terenie 'Westerplatte, załoga składnicy była wymieniana 

co pół roku. Wymiana następowała wiosną, w marcu i kwiet

niu oraz na przełomie lata i jesieni, we wrześniu. Jeśli 

z przyczyn obiektywnych /najczęściej dłuższy pobyt na 

leczeniu szpitalnym/ ubywali żołnierze z załogi składni

cy, komendant uzupełniał załogę do stanu kompletnego 

z jednostki wojskowej, która w danym okresie była jedno

stką macierzystą żołnierzy oddelegowanych na Westerplatte. 

Do roku 193? żołnierze na Westerplatte byli wysyłani z 4 

Dywizji Piechoty, która stacjonowała na Pomorzu; sztab 

dywizji mieścił się w Toruniu. Natomiast pluton wartowni

czy był uzupełniany żołnierzami z Pułku Saperów Kolejo

wych oraz z Batalionu Silnikowego z Modlina. W latach 

1933 - 1937 rekrutacja wartowników do służby na Wester

platte była przeprowadzana w Batalionie Morskim, stacjo

nującym w Wejherowie. Od marca 1938 roku oddziały warto

wnicze wystawiały 8, 18 i 28 Itywizja Piechoty oraz 1 i 2 

Dywizja Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego. Do ob

sługi motorówki składnicy "Bajka" kierowano marynarzy 

z Dowództwa Floty w Gdyni.
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W dniu 1() lutego 1938 r. Ministerstwo Spraw Wojsko

wych wydało specjalny rozkaz w sprawie "zmiany dotychcza

sowego systemu uzupełniania plutonu wartowniczego na We

sterplatte". Rozkaz ten polecał, aby począwszy od 1 IV 

1938 r. zmiana załogi składnicy amunicyjnej odbywała się 

według nowych zasad. Obowiązek uzupełniania oddziału war

towniczego miały przejąć po Batalionie Morskim pułki pie

choty według ustalonej kolejności:

od dnia 1 IV 1938 - 1 X 1938 - pułki piechoty 8, 18, 28 
Dywizji- Piechoty,

od dnia 1 X 1938 - 1 IV 1939 - p.p. 1 Dywizji Piechoty 
Legionów,

od dnia 1 IV 1939 - 1 X 1939 - p.p. 2 Dywizji Piechoty 
Legionów,

od dnia 1 X 1939 - 1 IV 1940 - p.p. 9 Dywizji Piechoty 
Legionów.

Wymiana stanów osobowych oddziału wartowniczego 

przeprowadzana miała być nadal co pół roku. Żołnierze od

działu wartowniczego pod względem ewidencyjnym należeli 

do pułków macierzystych, służbowo zaś, etatowo i gospo

darczo do Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. 

Stan liczebny oddziału nie mógł ulec zmniejszeniu. Z chwi

lą ubytku żołnierza na skutek nieprzewidzianych okolicz

ności lub pobytu w szpitalu ponad 2 tygodnie, jednostka 

macierzysta musiała oddelegować innego żołnierza.

Wyznaczeni do służby na Westerplatte żołnierze mu- 

sieli odpowiadać licznym warunkom. Oficerowie musiell być 
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kawalerami z bardzo dobrymi kwalifikacjami służbowymi 

i moralnymi*  Podoficerowie także musieli być kawalerami, 

z tą różnicą jednak, że mógł być wśród nich pewien pro

cent żonatych, lecz ich rodziny nie mogły być sprowadzo

ne do Gdańska. Wszyscy żołnierze na Westerplatte musieli 

odpowiadać następującym wymogom: "kwalifikacje służbowe 

i moralne bardzo dobre, narodowości polskiej, nie karani 

sądownie i dyscyplinarnie za wykroczenia przeciwko dys

cyplinie wojskowej i lojalności służbowej oraz bez-nało

gów i zadłużenia". Wszyscy podoficerowie zawodowi musie

li być z grupy liniowej, natomiast plutonowi i kaprale 

zawodowi i nadterminowi - z obsługi ciężkiej broni ma

szynowej. Wszyscy szeregowcy musieli być dobrze wyszko

leni, bez kar sądowych i dyscyplinarnych za wykroczenia 

dyscyplinarne, "pewni politycznie", narodowości polskiej, 

Musieli pochodzić z rejonów centralnych, południowo- 

wschodnich, wschodnich Polski. Z uwagi na specyficzny 

charakter służby na Westerplatte, przydział służbowy do 

oddziału wartowniczego składnicy amunicyjnej oficerów, 

podoficerów i szeregowców traktowano jako wyróżnienie. 

Każdorazowo na miesiąc przed zmianą załogi dowódcy okrę

gów korpusów musieli dostarczyć szefowi Biura Personal

nego MSW wnioski personalne na przydział do oddziału ' | 

wartowniczego.

Od kwietnia 1938 r. kadrę załogi na Westerplatte 

podzielono oficjalnie na stałą i wymienną. Kadra stała
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składała się z komendanta składnicy i dowódcy oddziału 

wartowniczego oraz 3 podoficerów zawodowych. Kadra stała 

miała być zmieniana co dwa lata.

Kadra wymienna miała składać się z 1 oficera •- do

wódcy plutonu wartowniczego oraz 13 podoficerów zawodo

wych i nadterminowych.

Dywizja piechoty, której pułki dostarczały zmiany 

załóg, wyznaczała tylko 5 podoficerów zawodowych, a resz

ta była wydzielana z pułków innych dywizji piechoty /we

dług rozdzielnika opracowanego przez szefa Departamentu 

Piechoty MSW/. Kadr a wymienna zmieniała się równocześnie 

z szeregowcami. Każdorazowo /od 1 IV 1938 r./ oficer - 

dowódca plutonu wartowniczego przybywał na teren Wester

platte na 7 dni przed wymianą załogi, w celu zapoznania 

się z tokiem służby i terenem. Wymienny oddział wartowni

czy składał się z 1 oficera, 1J podoficerów zawodowych 

i nadterminowych oraz z 66 podoficerów i szeregowców 

służby zasadniczej /wszyscy po 12-miesięcznym pobycie 

w pułku/.

Szeregowcy oddziału na Westerplatte reprezentowali 

następujące specjalności: 

a/ 40 - obsługa ciężkich karabinów maszynowych /20 kara

binowych c.k.m. oraz 20 celowniczych c.k.m./, 

b/ 16 - obsługa broni towarzyszącej A .działonowych, 5 

celowniczych moździerzy, 7 obsługa moździerzy/, 

c/ 4 - minerów,
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d/ 3 - telefonistów piechoty, 

e/ 1 - kucharz; 1 - sanitariusz; 1 - trębacz.

System przygotowania oddziału wartowniczego do 

służby na Westerplatte był bardzo skomplikowany i rozpo- 
, 12

czynał się na pół roku przed objęciem służby w Gdańsku • 

Kompletowanie oddziału wartowniczego, który objął służbę 

na Westerplatte wiosną 1939 roku, u więc przygotowanie 

do ostatniej zmiany załogi składnicy amunicyjnej miało 

następujący przebieg.

Szef Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSW pismem 

z dnia 19 lutego 1938 r. ustalił, że od dnia 1 kwietnia 

1939 r. służbę na terenie Westerplatte obejmie oddział 

sformowany z żołnierzy 2 Dywizji Piechoty Legionów 

z Kielc. Już wcześniej, gdyż 12 października 1938 r. 

szef Departamentu Piechoty MSW rozkazał Dowódcy 2 Dywizji 

Piechoty Legionów zorganizować pluton wartowniczy na We

sterplatte przy 4 p.p. Legionów. Zaznaczył przy tym, że 

"ze względu na specjalny charakter tego plutonu pożądane 

jest, aby strzelcy /legioniści/ byli już wcześniej wy

brani". Żołnierze mieli posiadać wzrost od 170 cm wzwyż. 

Strzelcy przeznaczeni na karabinowych i działonowych 

rausieli mieć ukończoną szkołę podoficerską. W okresie 

zimowym szczególną uwagę zwracano na dobre wyszkolenie

12 CAW, zespół akt Głównego Inspektoratu Szkolenia, /da
lej: GISzkol/, Rozkaz M.S.Wojsk. 5182/Org. Tjn. 37, 
19 II 1938, s. 1, Załącznik 1. 
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telefonistów, sapęrów-minerów i sanitariuszy. Już 4 li

stopada 1936 r. dowódca 2 Dywizji Piechoty płk Dojan-Su- 

rówka wyznaczył dowódcą plutonu wartowniczego por.Leona 

Pająka z 4 p.p. Legionów, a jego zastępcą mianował chor. 

Jana Gryczmana z 3 P»P» Legionów oraz podał, z których 

pułków należy wyznaczyć 12 podoficerów zawodowych. Dowód

ca 2 Dywizji. Piechoty Legionów rozkazał, aby oddział war

towniczy /szeregowych/ został sformowany z żołnierzy 4 

p.p. Legionów w Kielcach. Do dnia 15 grudnia 1938 r. na- 

leżało przedstawić nazwiska podoficerów zawodowych i sze

regowców dla oddziału wartowniczego. Zgodnie z wyznaczo

nym terminem, w dniu 12 grudnia 1938 r. dowódca 4 p.p. 

Legionów przesłał dowódcy 2 Dywizji Piechoty Legionów 

powiadomienie o skompletowaniu załogi oddziału wartowni

czego. Legionistów wybrano z dwóch kompanii c.k.m. /cięż

kich karabinów maszynowych/. Do tego pisma załączono 

imienną listę legionistów przeznaczonych do służby na 

Westerplatte. Została ona sporządzona przez dowódcę 3 kom

panii c.k.m. por. Leona Pająka. Oprócz nazwisk lista za

wierała dane o specjalności, wzroście /tylko 22 kandyda

tów posiadało wymagany wzrost ponad 1/0 cm/, o wykształ

ceniu i rodzaju wyznania religijnego.

Dobór żołnierzy był przeprowadzany przez dowództwo 

dywizji bardzo starannie. Kiedy na przykład stwierdzono 

w opinii pewnego kaprala określanie "miękki, wybitnie 

lekkomyślny, ulegający wpływom ujemnym", polecono skrę- 
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ślić go z listy kandydatów do załogi, a na jego miejsc,© 

wyznaczyć podoficera odpowiadającego ustalonym wymaga- 
1niom - . W dniu 26 II 1939 r. szef Sztabu 2 Dywizji Pie

choty Legionów ustalił, że odejście z dywizji plutonu 

wartowniczego na Westerplatte odbędzie się % dwóch rzu

tach •

Dnia 7 marca 1939 r. dowódca 2 Dywizji Piechoty 

Legionów przesłał do Departamentu Piechoty M.S.Wojsk, 

wykaz imienny obsady kadrowej oddziału wartowniczego. 

Obszerny rozkaz o wysłaniu oddziału wartowniczego na We

sterplatte został wydany przez dowódcę 2 Dywizji Piechoty 

Legionów w dniu 10 III 1939 r. Rozkaz ten zawierał spis 

kadry i szeregowców, wytyczne personalne oraz różne za

rządzenia /umundurowanie, uzbrojenie, oporządzenie, za

opatrzenie/. Oddział wartowniczy miał objąć służbę na 

Westerplatte w dniu 24 III 1939 r. W dniu 14 marca Mini

ster Spraw Wojskowych wydał rozkaz o przeniesieniu "plu

tonu wartowniczego na Westerplafe bez zmiany dotychcza

sowej przynależności macierzystej, służbowo zaś, etatowo 

i gospodarczo do Wojskowej Składnicy Tranzytowej na 

Westerplatte".

W dniu 16 marca wieczorem odjechał z Kielc pierwszy 

rzut oddziału wartowniczego i przybył do Gdyni rankiem

3 CAW, zespół akt 2 Dywizji Piechoty Legionów /akta lu
źne/. Pismo dowódcy 4 pułku piechoty Legionów do do
wódcy 2 Dywizji Piechoty Legionów. L.dz. 433/poufne, 
13 XII 1938 r. w sprawie plutonu wartowniczego na 
Westerplatte.
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następnego dnia. Odjeżdżających żołnierzy pożegnał ppłk 

Zygmunt Berling słowami: "Jestem przekonany, że nie spla

micie honoru żołnierza polskiego, a gdy przyjdzie wykonać 

najświętszy obowiązek wobec Ojczyzny, spełnicie go z god

nością". Po przyjeżdzie do Gdyni podoficer żandarmerii 

wojskowej skierował przybyłych żołnierzy do basenu porto

wego, gdzie oczekiwał już na nich holownik Marynarki Wo

jennej, który przywiózł ich na Westerplatte.

Pozostała większa część wiosennej zmiany załogi nie 

przybyła na Westerplatte, tak jak zakładano początkowo, 

w jednej grupie, w dniu 24 III 1959 lecz odbyło się 

to w trzech rzutach. W dniu 5 kwietnia zakończona została 

akcja wymiany załogi na Westerplatte. Przybyły z 2 Dywi

zji Piechoty Legionów oddział wartowniczy liczył 7'8 ludzi 

/1 oficer, 1 chorąży, 12 podoficerów zawodowych i nadter

minowych, 64 szeregowych/. Trzeba dodać, że cała nowo 

przybyła załoga została jeszcze przeszkolona zimą w ma

cierzystych pułkach w obronie obiektów zamkniętych i w 

obsłudze karabinów maszynowych. Ponadto drużyny karabi

nów maszynowych i moździerzy zapoznano z obsługą armatki 

przeciwpancernej i granatnika.

5. Zwiększenie potencjału obronnego składnicy w okresie 

narastania konfliktu polsko-niemieckiego

W dniu 26 stycznia 1934 r. rząd polski po podpisa

niu z rządem niemieckim deklaracji o nieagresji, w nie
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wielkim stopniu liczył się z możliwością agresji ze stio- 

ny Niemiec oraz przyłączenia Wolnego Miasta Gdańska do 

III Rzeszy*  Tymczasem Hitler uczynił taktyczny kompromis, 

rezerwując sobie na dogodny moment rozprawienie się 

z Polską. Wszystkie późniejsze głośne oświadczenia nie

mieckich polityków miały na celu usypianie czujności po

lityków polskich przez składanie obietnic, którym rząd 

polski dawał wiarę.

Od roku 1935, szczególnie zaś od roku 1935 w Gdań

sku wyraźnie dało się zauważyć dążenie Niemiec do zmili

taryzowania tego miasta. Praktycznie proces infiltracji 

Wehrmachtu w Wolnym Mieście polegał na przeszkalaniu 

wojskowym Niemców gdańskich, zarówno na terenie miasta 

jak i w Niemczech, na organizowaniu i szkoleniu miejsco

wych bojówek nazistowskich wszelkiego typu, na szkoleniu 

wojskowym i organizowaniu gdańskiej policji, na przemycie 

różnymi kanałami umundurowania, ekwipunku oraz uzbrojenia 

i. amunicji, na budowaniu obiektów i urządzeń wojskowych. 

W dniu 5 XI 1938 r. wprowadzono faktycznie służbę wojsko

wą w Wolnym Mieście przez powołanie SS-Heimwehr, jako 

organu zbrojnego partii hitlerowskiej i Senatu gdańskie

go.

W miarę zaostrzania się konfliktu polsko-niemieckie

go Gdańsk zamieniał się w obóz warowny. Latem 1939 roku 

w Gdańsku znajdowało się około 18 tys. żołnierzy wraz 

z jednostkami SS, SA i Hitlerjugend. Żołnierze ci byli 
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uzbrojeni w broń nowoczesną, łącznie z działami i bronią 

maszynową. Byli oni dowodzeni pi'zez kadrę z Rzeszy.

Wszystkie drogi łączące Gdańsk z Polską posiadały liczne 

zapory przećiwczołgowe. Uzbrojenie do Gdańska przywiezio

no statkami ze Szczecina i samochodami z terenu b. Prus 

Wschodnich. Równocześnie z przygotowaniami do wojny roz

kręciły się tryby propagandy hitlerowskiej. Wśród Niem

ców gdańskich antypolska nienawiść doszła do zenitu. Była 

ona skierowana przede wszystkim przeciwko mniejszości 

polskiej w Gdańsku oraz przeciw polskiej składnicy amuni

cyjnej na Westerplatte- Już 24 XI 193° r. gen. Wilhelm 

Keitel z polecenia Hitlera dokonał uzupełnienia ściśle 

tajnych planów mobilizacyjnych przez wpisanie dodatkowego 

punktu, który określił całokształt przygotowali, mających 

umożliwić zajęcie W.M. Gdańska przez wojska niemieckie 
lit metodą zaskoczenia .

Polskie Ministerstwo Spraw Wojskowych zdecydowało 

jesienią 1938 x'oku przyśpieszyć tok prac fortyfikacyjnych 

na terenie Westerplatte. W związku z tym pod koniec 1938 

roku przystąpiono do przygotowania terenu półwyspu do 

walki obronnej. Przede wszystkim przystąpiono do przerze

dzania bardzo gęstego lasu, jaki rósł na terenach skład

nicy. Starano się przy tym zachować zwartość koron drzew, 

ponieważ samoloty aeroklubu gdańskiego często dokonywały

Tadeusz Cyprian, Jerzy Sawicki, Agresja na Polskę 
w świetle dokumentów, tom I. Warszawa 1946, s. 31 • 
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nad. Westerplatte zdjęć lotniczych. Z części uzyskanego 

materiału drzewnego wybudowano później wiele umocnień 

i stanowisk obronnych. Zimą 1958/39 r. załoga składnicy 

w czasie wolnym od normalnego szkolenia pracowała nad 

polepszeniem warunków obronnych półwyspu. Dokonano roż^- 

biórki zasłaniających pole widzenia i ostrzału dawnych 

budynków letniskowych, szczególnie dokładnie oczyszcza

jąc teren na przedpolach wartowni nr 1 /przy bramie głów

nej/ i nr 5 /przy bramie kolejowej/, tj. od strony wscho
dniej, najbardziej narażonej na atak nieprzyjaciela1-’.

Wczesną wiosną 1939 roku już po zajęciu przez Hi

tlera litewskiego portu Kłajpeda, załoga Westerplatte 

postawiona została w stan ostrego pogotowia, a w nocy 

obowiązywało na terenach półwyspu całkowite zaciemnienie. 

Ze strony polskiej zachodziła obawa, że wracająca z Kłaj

pedy eskadra niemieckiej floty wojennej może wejść do 

portu gdańskiego i spowodować wcisienie Wolnego Miasta 

do Niemiec. Komendant Westerplatte w obawie przez ewentu

alnym desantem niemieckim rozkazał zapoznać wszystkich 

żołnierzy z obsługą karabinów maszynowych, przechowywa

nych w tajemnicy przed nimi.

x Żołnierze ci właściwie domyślali się już wcześniej 

że coś się przed nimi ukrywa, bo każdorazowo na czas kon

serwacji tych karabinów, znajdujących się w piwnicach

IR- Relacja Franciszka Dąbrowskiego /w:/ Westerplatte. Ze
brał, opracował i wstepbm opatrzył Zbigniew Flisowski. 
Wyd. VI. Warszawa 197', s« 68.
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wartowni, szeregowi byli pod różnymi pretekstami wypro

wadzani z pomieszczeń wartowni. Wyjawienie tej tajemnicy 

wpłynęło dodatnio na morale żołnierzy, na wiarę we własne 

Biły. Zagarnięcie przez Hitlera Kłajpedy, podobnie jak 

incydent marcowy z roku 1933 zwrócił uwagę zainteresowa

nych czynników polskiego Sztabu Głównego na konieczność 

wykorzystania i to w najkrótszym terminie wszelkich mo

żliwości dla zwiększenia obronności składnicy na Wester

platte. Stan liczebny załogi był stanowczo za mały, by 

mogła ona stawić skuteczny opór w razie agresji ze strony 

Gdańska. W końcu marca 1939 roku komendant Westerplatte 

mjr Henryk Sucharski otrzymał rozkaz zaostrzenia obserwa

cji i specjalnego pogotowia podczas każdorazowego wjazdu 
pociągu dojeżdżającego do basenu amunicyjnego. Zachodziła 

obawa niespodziewanego wysadzenia desantu kolejowego przez 
bojówkarzy hitlerowskich w celu zawładnięcia składnicą.

Aby zapobiec rozpoczęciu walki na bezpośrednich 

liniach wartowni i uniknąć zaskoczenia w nocy, co równa

łoby się oddaniu bez walki większości terenów Westerplat

te, od marca 1939 roku wystawiano na przedpole wartowni 

wysunięte placówki; jedna z nich placówka "Prom’’ znajdo

wała się niedaleko bramy kolejowej i warsztatów Rady Por

tu i Dróg Wodnych, druga zaś placówka "Przystań*'  wznie

siona została od strony zachodniej przy kanale portowym. 

Obsady tych placówek pełniły służbę w nocy i miały w swo

ich rejonach wzmocnienia połowę. Przygotowano je nocą 
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z zachowaniem największej ostrożności ze względu na pod

słuch niemiecki oraz starannie- zamaskowano z uwagi na 

stałą obserwację prowadzoną przez Niemców gdańskich 

w ciągu dnia. W następnych miesiącach, a szczególnie 

w lipcu i sierpniu załoga wykonała na terenie Westerplat

te szereg umocnień polowych, jak rowy strzeleckie i do

biegowa, wykopy na schrony drewniano-ziemne. Powstały też 

placówki "Prom", "Przystań", "Elektrownia", "Łazienki". 

Prace przy budowie tych umocnień wymagały wiele poświę

cenia od żołnierzy, przemęczonych ciągłym pełnieniem 

służby, wart oraz częstymi alarmami.

Przed wybudowaniem wszystkich placówek zaczęła na 

Westerplatte nadchodzić broń i amunicja, przeważnie w wa

gonach razem z prowiantem lub sprzętem mundurowo-kwate- 

funkowym. Wiosną 1939 r. przybyło w wagonie krytym roze- 

brane na części działo kal. 75 mm, a wcześniej jeszcze, 

gdyż jesienią 1938 roku dostarczono dwa działka przeciw- 

pancerne kal. 37 mm. Uzupełnię -ie hełmów i masek dla peł

nego stanu załogi, około 200 granatów ręcznych, 2,5 tony 

materiałów wybuchowych, kilkaset zapalników specjalnych 

do pocisków artyleryjskich i moździerzy, wreszcie duża 

ilość środków medycznych została w ostatnich dniach sier

pnia skonfiskowana przez policję gdańską na jednym 

z dworców w pobliżu Westerplatte. Krótko przed 1 września 

1939 r. polska załoga posiadała na Westerplatte do dyspo

zycji 18 ciężkich, 17 ręcznych, 6 lekkich karabinów ma



szynowych, 4 moździerze 81 mm, 2 działka 3'7 mm, 1 armatę 

75 mm, 160 karabinów, dość znaczne zapasy amunicji i gra

naty ręczne. Broń ta została odi»cwiednio rozmieszczona
16 w wielu punktach obronnych składnicy

Taktyczne plany obronne składnicy przewidywały 

utworzenie dwupierści eniowego systemu obronnego. Pierwszy 

pierścień obrony - zewnętrzny - utworzono przez powięk

szenie ogni poszczególnych rniazd karabinów maszynowych, 

tj. drewniano--ziemnych placówek. Pierścień wewnętrzny 

stanowiły wartownio i tworzyć go miały krzyżujące się 

linie ognia broni maszynowej, mieszczącej się w piwnicach 

wartowni 1-5- Kabina bojowa koszar /wartownia nr 6/ sta

nowiła główne stanowisko dowodzenia. Plan obrony przewi

dywał również stanowisko ogniowe dla działa pniowego, mo

ździerzy i działek przeciwpancernych, co miało stanowić 

pewnego rodzaju odwód ogniowy.

Dowództwo Floty w celu wzmocnienia obronności skła

dnicy przeanalizowało możliwość wsparcia oddziału warto

wniczego od strony morza. Jeden plan dotyczył wysadzenia 

desantu morskiego na wy.cnacconym odcinku wybrzeża mor

skiego. Drugi plan traktował o wsparciu Westerplatte 

ogniem artyleryjskim polskich okrętów wojennych. Wszyst

kie najważniejsze budynki naprzeciwko Westerplatte miały 

w pierwszych chwilach walk zostać wy sadzone w powietrze, 

przez polskie grupy dywersyjne.

■ Wincenty Sobociński, Obrona Westerplatte. ''Bellona'1. 
Porcł.in 1942, nr 9, b. 1>. 16.,
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W planach taktycznych półwysep Westerplatte miał 

otrzymać także znaczną, a raczej zasadniczą pomoc od 

strony lądu, skąd miały nadejść z pomocą polskie dywizje 

wchodzące w skład tzw. korpusu interwencyjnego. Korpus 

ten jednakże został rozwiązany w przeddzień wybuchu wojny.

W czerwcu 1939 roku, kiedy od kilku już miesięcy 

trwał na Westerplatte stan podwyższonej gotowości bojo

wej, przy równoczesnym wykonywaniu umocnień i uzbrajaniu 

terenu przez załogę, dowództwo polskie postanowiło nie 

przeprowadzać, jak zwykle po półrocznym pobycie, zmiany 

załogi, lecz przedłużyć służbę ówczesnej załodze składni

cy aż do chwili zmniejszenia się polsko-niemieckiego na
pięcia politycznego1?.

Zwiększenia liczby załogi dokonano w ten sposób, 

że powracających do domów po pracy pracowników cywilnych 

przebierano w mundury wojskowe, przez co upozorowano wy

jazd żołnierzy /holownikiem Marynarki Wojennej/ na prze

pustki do Gdyni. W Gdyni cywile zdejmowali mundury i 

ubierali się w swoje ubrania, które wieźli zapakowane 

w walizkach. W godzinach wieczornych taka sama liczba 

żołnierzy "wracała z przepustki". Zamiast pracowników cy

wilnych znajdowali się na holowniku żołnierze z 2 Bata

lionu Morskiego, który stacjonował w Gdyni. Pracownicy 

cywilni natomiast przybywali następnego dnia przez teren

S. Jellenta, O infiltracji Wehrmachtu w W.M. Gdańsku. 
"Wojskowy Przegląd Historyczny", 1970, nr 4, s. 282.
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Gdańska do pracy na Westerplatte. Wszystkich wsiadających, 

i wysiadających z holownika żołnierzy liczył zawsze 

z przyzwoitej odległości policjant gdański. Takich "wy

jazdów na przepustki" latem 1939 roku wykonano kilka, 

mianowicie! J VI 1939 r. przybyło na Westerplatte 15 

strzelców, JO VII 1939 r. 4 podoficerów i 17 strzelców, 

7 VIII 19J9 r. 2 oficerów /kpt.lek. Mieczysław Słaby 

i ppor. Zdzisław Kręgielski oraz 18 strzelców i 13 VIII 

1939 r. 1 podoficer nadterminowy i 24 strzelców/ Łącznie 

więc przybyło z Gdyni na Westerplatte 2 oficerów, 5 pod

oficerów zawodowych i nadterminowych i 74 szeregowców.

Od 15 III 1939 r. do 13 VIII 1939 r. przybyło na 

Westerplatte 159 żołnierzy /wiosną - 78, latem - 81/. 

Z oddziału wartowniczego, który wiosną 1939 r» opuszczał 

w czasie zmiany Westerplatte, pozostawiono 8 żołnierzy 

/z 1 Dywizji Piechoty Legionów/; pełnili oni służbę na 

Westerplatte do końca pokojowych dni składnicy. Załogę 

stałą składnicy stanowiło 8 żołnierzy /2 oficerów, 1 che- 

rąźy, 5 podoficerów zawodowych/. W sierpniu 1939 r. 

w skład wojskowej załogi półwyspu zostało wcielonych 2? 

zaoh11iz owahych pr 3cowników cywilnych«

Z powyższego podliczenia wynika, że w dniu J1 sier

pnia załoga na Westerplatte liczyła 2Ó2 żołnierzy /78+81+ 

8+8+27 - 202/. Liczba ta nie jest jednak ostateczna, gdyż 

trzeba ją skonfrontować z zestawieniem nazwisk załogi We

sterplatte sporządzonym w roku i 960 przez b. dowódcę pl a- 
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cówki. "Prom", mjr.rez. Leona Pająka. Otóż okazuje się, że 

oprócz podanych przez autora zestawienia 182 nazwisk ob

rońców, znajdowało się na Westerplatte z całą pewnością 

jeszcze innych żołnierzy, których lista ta nie obejmu

je. Wynika to z rozkazów dziennych komendanta i dowódcy 

oddziału wartowniczego. I tak spośród wspomnianych J6 

żołnierzy, 19 pełniło służbę wartowniczą w ostatnich 

dniach sierpnia /12-tu w dniach 50 i 31 sierpnia, 9-ciu 

w dniach 31 sierpnia i 1 września, z tym że dwóch żoł-
*18 nierzy z tej dziewiątki było na służbie już drugą dobę/ . 

Dodając do liczby 182 żołnierzy wymienionych w spisie 

mjr.rez. Pająka, J6 nazwisk występujących w rozkazach 

dziennych i nie objętych tym wykazem, otrzymamy cyfrę 

218.

Trzeba na tym miejscu wyjaśnić, że spośród 182 na

zwisk wykazu mjr.rez. Pająka, 169 nazwisk występuje 

w rozkazach dziennych. Z pozostałych 1J nazwisk nie wy

mienianych w rozkazach, przynajmniej część to z całą pe- 

wnością nazwiska autentycznych obrońców Westerplatte, to 

jest żołnierzy, którzy na Westerplatte przybyli przed 

1939 rokiem lub być może nazwiska niektórych pracowników 

cywilnych /ewidencja pracowników cywilnych nie była pro

wadzona w rozkazach dziennych, wyrywkowo można stwierdzić 

tylko niektóre nazwiska/. Dodając do 169 nazwisk z wykazu 
-- -----------------------

CAW, WWKG, teczka 25, rozkaz dowódcy oddziału wartowni
czego nr 240, 30 VIII 1939 r. i nr 241, 31 VIII 1939r.
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mjr.rez. Pająka /nazwiska potwierdzone w rozkazach dzien

nych/ 36 nazwisk nie występujących w tym wykazie, a wy

mienionych w rozkazach, otrzymamy liczbę 205 nazwisk.

Tak więc do czasu ostatecznego ustalenia liczebności za

łogi Westerplatte w dniu 1.9*1939  r*  przyjąć trzeba, że 

polska załoga wojskowa składała się z 205-218 żołnierzy.

W pierwszej połowie sierpnia 1939 roku mjr Henryk 

Sucharski wysłał wielu podoficerów zawodowych na krótko

terminowe urlopy, aby mogli odwiedzić rodziny i bliskich 

przed wydawało się nieuniknionym polsko-niemieckim kon

fliktem zbrojnym. Ostatni rozkaz dzienny komendanta We

sterplatte pochodzi z 14 sierpnia 1939 r. Zawierał on 

następujące punkty: o awansowaniu do stopnia starszego 

legionisty trzech strzelców i do stopnia "rzeczywistego 

kaprala" - 4 starszych legionistów, o przybyciu 25-osobo- 

wej grupy żołnierzy z Gdyni oraz o wysłaniu kilku podofi

cerów na krótkie urlopy.

Dzień 31 sierpnia 1939 r> był ostatnim dniem pokoju 

dla załogi składnicy amunicyjnej na Westerplatte. W dniu 

tym po południu przybył na teren półwyspu szef Wydziału 

Wojskowego Komisariatu Generalnego II.P. ppłk Wincenty 

Sobociński. Powiadomił on mjr. Sucharskiego, że z powodu 

znacznego wzmocnienia niemieckich sił wojskowych w Gdań

sku, załoga Westerplatte ma się bronić nie, jak wcześniej 

ustalono przez 6 godzin, ale przez 12 godzin. Po tym cza

sie miała nadejść pomoc ze strony jednostek lądowych 
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i morskich. Tego samego dnia dowódca oddziału wartowni

czego kpt. Franciszek Dąbrowski podpisał ostatni rozkaz 

dzienny nr 241 dowódcy oddziału wartowniczego. W rozkazie 

tym wyznaczone zostały składy sześciu wart: nr 1 - 14 

wartowników; nr 2 - 13 wartowników; nr 3 ~ 9 wartow ..ków; 

nr 4 - 13 wartowników; nr 5 - 12 wartowników i nr 6 - 7 

wartowników. Służbę wartowniczą z 31 sierpnia na 1 wrześ

nia 1939 r. pełniło więc 68 wartowników. Do tej liczby 

dodać trzeba służbę dyżurną w dniu J1 VIII 1939 r. Służ

bę tę pełnili: oficer rontowy - kpt.lek. Mieczysław Sła

by, podoficer służbowy składnicy - plut. Józef Łopatiliuk 

i podoficer służbowy w kompanii - kpr. Stanisław Zwierz- 

chowski. Łącznie w nocy z dnia 31 sierpnia na 1 września 
1939 r. czuwało 71 żołnierzy19.

Wieczorem 31 sierpnia 1939 r. o godzinie 22.3o re

gularne oddziały wojsk niemieckich z Prus Wschodnich prze

kroczyły granicę Wolnego Miasta Gdańska. W dniu 1 wrześ

nia 1939 r. o godz. 4.45 stojący w kanale portowym w Gdań

sku niemiecki szkolny okręt liniowy "Schleswig-Holstein” 

otworzył na Westerplatte ogień ze swoich ciężkich dział. 

Tym samym cal on sygnał do rozpoczęcia hitlerowskiego - 

ataku przeciwko polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej. 

Powszechnie znana bohaterska walka załogi składnicy sta- 

---------------
7 CAW, WWKG, teczka 25, rozkaz dowódcy oddziału wartowni

czego nr 241, J1 VIII 1939 r. /wyznaczenie żołnierzy 
do pełnienia służby wartowniczej/. 
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wiającej przez 7 dni skuteczny opór ogromnej przewadze 

wroga stała się symbolem męstwa żołnierza polskiego w wal

ce z hitlerowskim najazdem.



Kmdr ppor. st.sp. Józef Szolc-Nartowski

WSPOMNIENIA KWATERMISTRZA LODOWEJ OBRONI WIBRZEŻAX

25 sierpnia 1939 r. otrzymałem rozkaz zameldowania 

się u płk. Dąbka, dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża Morskie

go jako doradca w śprawach zaopatrzenia. Mój Dyon Okrętów 

Podwodnych przeprowadzał się na Hel, więc szybko zdałem 

co miałem do zdania, a nastrój 1 ył już wojenny i pojecha- 
1łem do Gdyni meldować się . Płk. Dąbka nie zastałem, na

tomiast przyjął mnie ppłk dypl. Sołodkowski, szef sztabu 

i zaczęliśmy omawiać moją rolę. Bardzo szybko, uzgodnili

śmy, że sytuacja zaopatrzenia wielkiej jednostki, która 

dopiero w sposób pospieszny się tworzy, wymaga własnego 

aparatu kwatermiśtrzowskiego, ściśle związanego ze swoim 

dowództwem i zdolnego do szybkich interwencji, natomiast 

zaopatrywanie za pośrednictwem "doradcy" przez aparat ob

cy, jakim jest Komenda Portu Wojennego, jest nonsensem.

Relacja Józefa Szolc-Nartowskiego jest fragmentem ob
szerniejszych wspomnień omawiających służbę wojskową 
autora przed 1939 rokiem, jego udział w obronie Wybrze
ża oraz lata wojny spędzone w obozie jenieckim. Celowo 
ząchowano autentyczny styl autora, wprowadzajcie jedynie 
rzeczywiście nieodzowne poprawki. Tam, gdzie zachodziła 
tego potrzeba rozwinięto w tekście skróty, poprawiono 
interpunkcję i brzmienie niektórych nazw geograficznych. 
Tytuł i przypisy pochodzą od redakcji.

Autor był od 1935 r- do sierpnia 1939 r. komisarzem, 
czyli kwatermistrzem w Dywizjonie Okrętów Podwodnych.
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Wiedziałem też, że Komendant Portu jest zazdrosny o swoje 

kompetencje i że będę miał przeważnie do czynienia z sze

fem intendentury Komendy Portu Wojennego, którego znałem 
2 jako groźnego formalistę .

Długo nie potrzebowałem przekonywać ppłk. Sołodko- 

wskiego. Wprawdzie niedawno objął swoją funkcję, ale był 

zorientowany dostatecznie, widocznie poinformował go płk 

Dąbek, który już od miesiąca montował tę Lądową Obronę.

Płk Dąbek wcale nie konferował ze mną, tylko krótko 

rozkazał: "Proszę niezwłocznie przystąpić do organizacji 

kwatermistrzostwa i uruchomić swoje służby. W pierwszej 

kolejności proszę w porozumieniu ze mną zacząć gromadzić 

żywność, której obecnie mamy raptem na 4 dni".

Na mój meldunek, że przewiduję trudności ze strony

Komendy Portu, odpowiedział: "Pan wykonuje tylko moje 

rozkazy, a Komendę Portu wraz z Komendantem biorę na swo

ją odpowiedzialność".

Sytuację miałem jasną,.nagle i niespodzianie stałem 

się kwatermistrzem Lądowej Obrony Wybrzeża Morskiego.

Swój organ pracy miałem sam zorganizować, poza tym miałem 

wolną rękę w improwizacji zaopatrzenia około 10 baonów 

i dyonu artylerii. Równocześnie powstała paradoksalna sy

tuacja z moimi dotychczasowymi przełożonymi z Komendy 

o
Komendantem Portu Wojennego Gdynia był kmdr por. Mie
czysław Adamowicz, a szefem intendentury kmdr por. 
Aleksander Trzyna.
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Portu, którzy stali się wykonawcami moich zarządzeń, co 

nie było pożądane, a nawet wręcz kłopotliwe.

Najpierw postanowiłem zorientować się należycie 

w możliwości wykonania zadania oczekującego mnie z ppłk. 

Sołodkowskim. Błyskawicznie porozumiałem się, podobał ml 

się. W naszym Dowództwie był jeszcze jeden oficer dypl., 

mianowicie kpt. Tym Wacław, oficer operacyjny L.O.W.M., 

którego już od miesięcy widywałem w Dowództwie Ploty. 

Ukończył on po mnie Wyższą Szkołę Wojenną, więc nie zna

liśmy się, ale mieliśmy wspólny język i szybko dopowie

dział mi resztę.

Paradoksalna sytuacja z organizacją L.O.W.M. pows

tała na skutek zlekceważenia przez naczelne władze woj

skowe zabezpieczenia zachodniej granicy państwa, a Więc 
i wybrzeża morskiego. W czasie pokoju nad naszym morzem 

stały dwś baony piechoty, poza tym był dyon artylerii 

plot., kompania łączności i kompania reflektorów. Forma

cje te podlegały Dowódcy Floty pod każdym względem, za

miast podlegać również Dowódcy Korpusu Pomorskiego jako 
władzy terenowej^. Na wypadek wojny ze Związkiem Radziec

kim nasza Flota będzie zaangażowana na morzu, na lądzie 

natomiast należy się liczyć z nalotami na bazy Mar. Woj. 

Działania desantowe są raczej wątpliwe, a te dwa batalio-

$ Autor ma na myśli dowódcę Okręgu Korpusu nr VIII w To
runiu, tymczasem od grudnia 1938 r. właśnie Dowódcy 
Floty przysługiwały jego uprawnienia w tzw. obszarze 
nadmorskim /pow. kartuski i wejherowski, miasto Gdynia/
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ay wystarczą do pilnowania plaż. Tak więc zostaliśmy za

skoczeni z zachodu i mus im;/ improwizować obronę na lą

dzie, licząc się z szybkim odcięciem od wnętrza kraju. 

Poinformowano mnie również, że nie wolno pod wpływem pa

niki wojennej robić szkód w majątku państwowym, gdyż gro

ziło to odpowiedzialnością sądową, z czego wynikałoby, że 

wojny nie będzie!

Pomyślałem sobie jednak, że muszę niezwłocznie za

cząć robić szkody, ale w porozumieniu z płk. Dąbkiem, 

z którym będziemy odpowiadać solidarnie, ale miałem z nim 

luźny kontakt, gdyż stale przebywał w terenie, gdzie ro

biono umocnienia. Towarzyszył mu zawsze kpt.dypl. Tym, 

już dobrze zorientowany w terenie, w przeciwieństwie do 

płk. Dąbka przybyłego dopiero przed miesiącem. Miałem 

natomiast w Dowództwie stale ppłk. Sołodkowskiego, które

mu dużo w tym okresie zawdzięczam, rozgrzeszał on ranie 

bez namysłu i zachęcał do szybkich decyzji.

0 zapasach magazynowych Komendy Portu niewiele wie

działem, więc najpierw objechałpm wszystkie składnj.pe 

i "wyspowiadałem" ich kierowników. oraz kierowników .poszr- 

czególnych służb Komendy Portu. Zebrawszy konieczne in

formacje i dowiedziawszy się, że mam zgromadzić na .Kępie 

Oksywskiej zapasy żywności i inne na 6 tygodni, postano

wiłem sobie z góry zgromadzić więcej 1 rozrzucić je w te

renie, gdyż Kępa ta jest stosunkowo nieduża, leży cała 

w zasięgu ognia artylerii lekkiej i na pewno będzie bom
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bardowana również z powietrza, więc zapasy moje mogą łat

wo ucierpieć.' Powstał problem skąd brać żywność.

Wiedziałem, że w porcie handlowym śą magazyny stre

fy wolnocłowej, gdzie jest dużo żywności konserwowej,wie

działem, że tam jest łuszczaro ta ryżu, W Redzie duży młyn, 

a w okolicy dużo bydła. Nie namyślałem się długo i już 

przed wybuchem wojny wydałem śwć.j rozkaz operetcyjny Cz.TI, 

organizując;/ eksploatację żywności 1 sposób jej magazyno

wania. 'Wymyśliłem zabezpieczenie rezerwy żywnościowej 

przez ulokowanie konserw mięsnych i rybnych w dwumetro

wych dołach otoczonych wałem ziemnym, w pięciu punktach 

na Kępie Oksywskiej. Zrobiłem to w tym celu, żeby oddzia

ły będące pod silnym ogniem mogły się zaopatrywać w żyw

ność pomimo niemożności dowiezienia jej, i tak się stało. 

Bydło rzeźne kazałem gromadzić na strzelnicy ogrodzonej 

drutem kolczastym niedaleko rzeźni miejskiej, ryżem nała

dować całą krypę, przeholować ją do Babich Dołów, a ryż 

ukryć w garażach samochodowych szpitala Mar.Woj. w Babich 

Dołach /poprzednio był tam szpital epidemiczny/. Poleci

łom możliwie dużo mąki zwieźć do Kadry Floty i złożyć ją 
/l

w piwnicach T oraz zorganizować wypiek chleba na Oksywiu 

w piekarni stałej i pcJowej w lasku obok Babich Dołów.

Należało również zorganizować zapasy amunicji, nie

stety było jej niewiele, wprost śmiesznie mało artyleryj- 

11 W przedwojennych koszarach Kadry Floty mieści się dzi
siaj Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte.
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sklej, na dzieło połowo wypadało raptem po 250 strzałów, 

a na armaty 105 mm po ^50 strzałów,’ bo jak się okazało 

dowódca armii "Pomorze" gen. Bortnowski wprawdzie zainte

resował śi£ nami jako nasz inspektor i kazał się bronić 

ńa przedpolu Gdyni 3 dni, a na Kępie tydzień, ale ponie

waż nie wchodziliśmy w skład jego armii, nie ćzuł się zo

bowiązany zaopatrywać nas w materiał wojenny.

Na dowódcę dyonu artylerii lekkiej Lądowej Obrony 

przybył mój dobry znajomy ze Szkoły Podchorążych Rez.Art. 

major Kański Władysław, kolegowaliśmy tam jako instrukto

rzy i jego wysłał płk Dąbek do ren. Bortnowskiego z bła

ganiem o amunicję do 75-tek. Major Kański wrócił równo

cześnie z pierwszymi bombami, które padły na port wojenny 

i zameldował, że nie tylko nie otrzymał nawet obietnicy 

dostarczenia amunicji, ale został zbesztany za szerzenie 

paniki.

Działa dla dyonu artylerii lekkiej zal.mp.rowLzowała 

służba uzbrojenia Mar.Woj. z lut armatnich 75 mm, które 

leżały w składnicach w Pińsku i w Modlinie9, a łoża, koła 

i przyrządy celownicze zdobyto na krótko przed wojną z za

pasów Departamentu Uzbrojenia Ministerstwu Spraw Wojsko

wych, jednak amunicji nie udało się znikąd otrzymać.

Przypominam sobie jednak, że w 1.baonie strzelców 

mieliśmy dwie armaty 3 cal. rosyjskie i po 1 000 strzałów

9 W Pińsku na Polesiu było dowództwo Flotylli Rzecznej 
i port wojenny, w Modlinie :.na,jdowała się Główna Skład
nica Marynarki Wojennej.
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na działo8. To było już coś. Tak wyglądała nasza artyle

ria lekka, z artylerią przeciwpancerną było jeszcze go

rzej, ale przed czołgami x’atowały nas zwarte lasy na 

przedpolu Gdyni oraz bagna otaczające Kępę Oksywską, na 

których płk Dąbek kazał jeszcze porobić zalewy.

Amunicją artyleryjską trudno więc było dysponować, 

mogła ona być wystrzelona w ciągu dwóch godzin, natomiast 

amunicji małokalibrowej i granatów ręcznych było więcej 

i kazałem alokować ją w dwóch miejscach oprócz stałego 

magazynu amunicji, w Wąwozie Ostrowskim, którym sprawnie 

kierował kpt.mar. Trzciński. Amunicję jako mniej wrażliwą 

na zniszczenie, poleciłem jodynie ukryć w zagłębieniach 

terenowych pod drzewami.

Społeczeństwo Gdyni, lokalne władze państwowe 

i miejskie zdały sobie sprawę z naszej sytuacji i już 

przed wybuchem wojny szły nam jak najbardziej na rękę 

w przygotowaniach do obrony. Na pomoc z zewnątrz trudno 

było liczyć, ale skoro władze wojskowe zwracały się gdzie

kolwiek z żądaniem pomocy, otrzymywały ją bez targów 

i zastrzeżeń. Do szybkiego przerzucania wojska i robotni

ków otrzymaliśmy wszystkie autobusy miejskie wraz z kie

rowcami, dowodził nimi kpt.mar. Iwański. Kolejarze odda

li się natychmiast da naszej dyspozycji i pomogli spraw

dzić zawartość wagonów stojących na bocznicach. Chodziło 
......-

J I.baon strzelców morskich znajdował się w Wejherowie. 
Latem 19.59 roku został rozbudowany i przekształcony 
w 1.Morski Pułk Strzelców.
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w szczególności o eksportowane materiały wojenne; to była 

moja inicjatywa, gdyż widok mnóstwa zamkniętych wagonów 

nasuwał różne przypuszczenia, z czym zwierzyłem się ppłk. 

Sołodkowskiemu, gdy przedstawiciel PKP był akurat w na

szym Dowództwie. Oprócz 6 000 szt. eksportowanych hełmów 

stalowych znalezionych jeszcze przed 1.IX., znaleziono 

również 6 szt. "Boforsów" przeciwlotniczych o kalibrze 40 

mm, niestety bez przyrządów celowniczych, ale takie same 

działka mieliśmy na Helu? więc targ w targ 1 ra cenę 4 

armatek otrzymaliśmy spofo amunicji. Mimo że strzelało 

się z nich według smtrgi, którą pozostawiał pocisk w po

wietrzu, gdyż celowników nie było, ale mieliśmy dobrych 

celowniczych i strzelano celnie, sam widziałem, jak tra

fiono Stukaea, który upadł w płomieniach na stertę zbo
ża7. To była kara za to, że rzucił bombę na stodołę mają

tku p. Tymiana niedaleko Babich Dołów, w tej stodole wi- 

siało mnóstwo moich bekonów, które później dekorowały po

bliskie drzewa.

Nie chcę jednak uprzedzać wypadków 1 wracam do dnia 

wybuchu wojny, która nie zaskoczyła nas, ale zastała go

towych, chociaż tylko jako tako zorganizowanych. Ja z mo

im aparatem zaopatrzenia byłem już prawie gotów, ale wy

konanie moich zarządzeń było dopiero w toku. Jak się oka

zało, od 3.IX. byłem już w stanie normalnie zaopatrywać 
- ------------------------  
' Autor obserwował zestrzelenie bombov/ca nurkowego typu 

Junkers Ju-ći?^ zwanego też Stukasem /skrót nazwy nie
mieckiej Sturzkampfflugzeug/.
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w żywność około 15 000 obrońców Gdyni.

Z innymi rodzajami zaopatrzenia było gorzej. Jak 

wspomniałem, przed wojną mieliśmy dwa baony strzelców 

z normalnym wyposażeniem mob. oraz własnym aparatem gos

podarczym. Poza tym mieliśmy Kadrę Floty z pewną ilością 

marynarzy jeszcze bez specjalności oraz Komendę Portu 
O 

z rozlicznymi magazynami, nieźle wypełnionymi materiałem, 

ale o przeznaczeniu morskim. Z tych magazynów Flota za

brała, co potrzebowała i przeprowadziła się do Rejonu 

Umocnionego Hel.

Ponieważ nie bardzo obawiałem się tej odpowiedzial

ności, więc improwizując umundurowanie naszego pospolite

go ruszenia, ubrałem je jako tako tudzież wyekwipowałem, 

ale to wojsko wyglądało jak na mój gust zbyt pstrokato. 

Większość była ubrana w białe mundury robocze i granatowe 

półpłaszcze lub w drelichy koloru khaki mocno łatane, na 

głowach mieli od hełmów stalowych począwszy, poprzez dre

lichowe czapki robocze, granatowe i białe czapki marynar

skie do rogatywek khaki polowych lub nawet garnizonowych 

z barwnym otokiem. Z obuwiem było skąpo, ale wykupiono 

u szewców chłopskie buty z cholewami. Z bielizną było też 

rozmaicie. Kiedy zabrakło jej w magazynach, to kazałem 

kupować w mieście cywilną, a skoro tej zaczęło brakować, 

to kupowało się nawet koszule balowe, co miało miejsce 

w baonie marynarskim kmdr. ppor. inż. Horyda, formowanym 

na końcu z rezerwistów Mar.Woj. Jeszcze gorzej było z ek



wipunkiem. Z powodu braku ładownic amunicję noszono 

w kieszeniach, a plecaków w ogóle nie było, wobec tego 

szyto chlebaki. Uruchomiono również szycie płaszczy z ko

ców pochodzących z magazynów marynarki handlowej z lite

rami G.A.L. Kuchni polowych było nikczemnie mało, zastą

piono je kotłami do prania bielizny, przewożonymi na wo

zach itd.

Na dobitkę nasze wojsko oprócz baonów strzelców 

składało się ze starszych roczników rezerwistów, ojców 

dzieciom, gdyż młodzi zostali zmobilizowani znacznie 

wcześniej i odeszli w głąb kraju. Nie ulega więc wątpli

wości, że obrońcy Gdyni nie wyglądali imponująco, ale 

nie brakowało im tylko chęci walki.

Moje kwatermistrzostwo składało się z szefa uzbroje

nia, mjr rez., w cywilu dyrektora zakładów oczyszczania 

miasta, który jako stary artylerzysta znał swój fach 

i odciążył mnie znacznie od kłopotów zbrojeniowych, za co 

jestem mu dozgonnie wdzięczny. Do pomocy miałem mego ko

legę ze studiów intendenckich kpt. Sławińskiego Edmunda, 

który był moim okiem i uchem tam, gdzie coś zawodziło. 

Poruszał się szybko samochodami, których wykończono mu 

dwa razem z kierowcami, gdyż jako stary artylerzysta z 1 

p.a.c. podjeżdżał zbyt blisko frontu, interesując się 

przebiegiem walki. Działem żywnościowym kierowałem sam 

i pochlebiam sobie, że żywności było wbród. Tu pomagał mi 

mój przedwojenny spec st.bosman Glazik. Do bezpośredniego 
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mego otoczenia należeli również dwaj cywile, których na 

ich życzenie umundurowałem na granatowo. Byli to Jerzy 

Juraka - Giedroyć, sekretarz Polskiego Yacht Klubu i Jan 

Sawicki właściciel firmy spedycyjnej. Obaj nigdy w wojsku 

nie służyli, ale jako moi przyjaciele taką presję na mnie 

wywarli, że musiałem ich zmobilizować i bardzo się przy

dali. Obaj w wojsku nigdy nie służyli, jak już wspomnia

łem, ale jako turyści i narciarze doskonale orientowali 

się w lasach otaczających Gdynię, rosnących na pagórkach 

i pokrytych siecią dróg i dróżek leśnych, krzyżujących 

się w rozmaitych kierunkach.

V/ tych lasach broniliśmy się dwa tygodnie, ale ła

two było w nich zabłądzić i tabory błądziły z reguły Wte

dy, kiedy pilnie musiały dowieźć amunicję lub żywność. 

Zdarzało się też, że zostały zbombardowane. Na podobną 

ewentualność miałem zawsze w pogotowiu dwa samochody, 

które były załadowane amunicją i suchym prowiantem /kon

serwy mięsne i chleb/. Sadzałem na nie któregoś z tych 

przyjaciół i nie było wypadku, by nie znaleźli możliwie 

szybko adresata.

Do służby zdrowia w ogóle nie mieszałem się, była 

zorganizowana świetnie, miała wspaniałych lekarzy i nie 

potrzebowała się ruszać ze swoich szpitali polowych, ale 

pod koniec były one przepełnione i dawał się odczuć brak 

środków opatrunkowych, bo straty były olbrzymie.

Dużo zawdzięczam ppor.rez. Rusinkowi, pod którego
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kierownictwem robotnicy.masowo stawali do pracy nad przy
gotowaniem obrony i nie tylko kopali umocnienia, ale do
konywali również przerzutów amunicji i żywności, względ
nie wykonywali inne zlecenie im prace, a wykonywali je 
szybko 1 uczciwie*  Najchętniej walczyliby, bo między nimi 
większość była rezerwistami, ale broni nie starczyło dla 
nich*

Moje osobiste wrażenia z pierwszych godzin wojny 
tyły sprzeczne. Najpierw ucieszyłem się, że stan napięcia 
i niepewności trwający od wiosny się skończył i jaki by 
nie tył przebieg działań wojennych, musimy ostatecznie 
zwyciężyć, a po wygranej wojnie musi się w Polsce dużo 
zmienić na korzyść w sposób zasadniczy i nieodwracalny. 
Moje ^rozumowanie było oparte na przekonaniu, że Hitler 
jest zwyczajnym awanturnikiem, a sprzymierzeńców mamy 
nielichych w Europie, natomiast poza Europą są Stany Zje
dnoczone, których mieszkańcy mówią po angielsku, a nie po 
niemiecku.

Później obserwowałem nalot Stukasów na port wojen
ny. Samoloty krążyły w chmurce, do której ostro grzała 
nasza artyleria przeciwlotnicza. Po chwili samoloty za
częły wylatywać z chmury i spadać na ziemię, pomyślałem 
sobie, że dobrze im tak, ludność na ulicy biła brawo,ale 
później zauważyłem, że podrywają się po wypuszczeniu bom
by i oddalają nad ziemią w kierunku Chyloni strzelając 
z c.k.-emów. Takiego sposobu bombardowania nie znałem 
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i pomyślałem sobie, że Niemcy ryzykując wojnę muszą dy

sponować wielu niespodziankami technicznymi. Niedługo 

potem stwierdziłem, że nasza artyleria plot, beznadziej

nie źle strzela, zawsze paręset metrów za samolotami le

cącymi w linii prostej i wtedy słabo mi się zrobiło, mu- 

siałem się położyć, gdyż moja wiara w sprawność bojową 

naszego wojska zachwiała się. Później dowiedziałem się, 

że przyrządy do obliczania elementów ogniowych artylerii 

plot, były przestarzałe 1 dostosowane do szybkości o po

łowę mniejszej aniżeli szybkość nowoczesnych maszyn nie

mieckich. Jednak poczucie obowiązku wzięło u mnie górę 

tym bardziej, że nie miałem czasu na refleksje.

W pierwszych dniach wojny przekonałem się, że nie

którzy starsi oficerowie mają trudności w przestawieniu 

się na wojnę, gdyż są zbyt zrutynizowani warunkami służ

by w czasie pokoju. Przykładów pamiętam sporo. Oto np. 

historia ryżu, który poleciłem przyholować krypą do mola 

w Babich Dołach, następnie telefonicznie kazałem go 

przeładować do garaży szpitalnych. Jadąc tamtędy zauwa-
O

żyłem Messerschmitta , który pikował w kierunku mola 

i coś obrabiał z kaemów. Zaniepokoiłem się i wkrótce 

stwierdziłem, że zainteresował się moją krypą, dziura

wiąc ją systematycznie. Myślałem, że zastrzelę kwatermi

strza szpitala, kiedy zasłonił się rozkazem stałego 

8’ Niemiecki samolot myśliwski typu Messerschmitt Me-109.
Autor musiał widzieć samolot innego typu, gdyż w,wal
kach na Wybrzeżu Niemcy nie używali lotnictwa myśliws
kiego.
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przechowywania nowych karetek szpitalnych w garażach, 
gdyż od wpływów atmosferycznych mogłyby ucierpieć. Ale 
nie wszystek ryż zamókł, część wyniesiono na ląd, krypa 
jednak zatonęła.

Miałem mnóstwo pieniędzy, kazałem więc szefowi in- 
tendentury Komendy Portu schować się z nimi w Babich Do
łach i pilnować ich. Około czwartego dnia wojny wpadł. do 
mnie kmdr ppor. inż. Hojyd, szef Służby Budownictwa, 
który objął dowództwo właśnie formowanego baonu marynar
skiego. W najwyższym stopniu zdenerwowany skarżył się, 
że szef intendentury Komendy Portu odmówił mu zaliczki 
w kwocie 10 000 zł, chociaż siedzi na skrzyni z miliona
mi. Pieniądze te były kmdr. Horydowi pilnie potrzebne na 
zakup bielizny, a jego baon musiał być w najkrótszym 
czasie gotów do akcji. Pojechaliśmy razem do Babich Do
łów i zapytałem tego dygnitarza o powód odmowy. Odpowie
dział, że poprzednia zaliczka nie została jeszcze rozli
czona, a wynosiła kilka tysięcy. Śmiać mi się chciało 
i płakać, zapytałem go, czy żołnierze mają dlatego umie
rać bez bielizny, by formalności stało się zadość? Skoń
czyło się na tym, że musiałem mu dać rozkaz na piśmie. 
Na drugi czy trzeci dzień po tym kmdr Horyd już nie żył, 
a jego baon poniósł pod Mechelinkami ciężkie straty. 
Niemcy się tam w nocy przedarli przez bagna i wtargnęli 
na północno-wschodni kraniec płyty Oksywskiej7.
9 Opisywane wydarzenie miało miejsce 12 wrześnią. W toku
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Nie wiedziałem, co robić z pieniędzmi, a było ich 
wiele, złotych dolarów też, były one przeznaczone dla 
okrętów na wypadek konieczności wejścia do obcego portu. 
Ponieważ nasi wojacy mieli przeważnie rodziny na miejscu, 
a zachodziła obawa odcięcia nas od Gdyni, bo szkopy na
ciskali coraz mocniej z kierunku Wejherowa, więc po uzgo
dnieniu z płk. Dąbkiem kazałem płatnikom porobić listy 
płacy dla wszystkich i wypłacić J-mieslęczną należność 
pieniężną wraz z dodatkiem bojowym, w miarę możności nie
zwłocznie. Ku mojemu zdziwieniu zameldowano ml, że wielu 
odmówiło przyjęcia pieniędzy i oświadczyło, że obecnie 
ich nie potrzebują, a pobiorą je po wojnie. Ja jednak 
wziąłem i później już z Oflagu posłałem ciotce, której 
męża zamknięto w Dachau w ramach tępienia Inteligencji.

Przebieg działań wojennych był początkowo dla nas 
szczęśliwy, 2. Pułk Strzelców pod dowództwem ppłk. Szpu- 
nara nocnym uderzeniem obszedł Niemców, którzy zajęli 

*10Orłowo i zadał im znaczne straty . Szkopy uciekając 
w panice rzucali broń, którą nasi skrzętnie zbierali. Po
dobnych wypadków było więcej. /Drzymały one Niemców w sza
chu i podnosiły naszych na duchu. Ale od 5 IX wojna na-

clężkich walk o Mosty i Mechelinki poległ kmdr ppor. Z. Horyd, a wraz z .nim duża część marynarzy z dowodzo
nego przez niego baonu.

10 2. Morski Pułk Strzelców do dnia 1J września obsadzał 
pozycję na południe od Gdyni, na linii Chwarzno, Wito- 
mino, Redłowo. Opisywany atak przeprowadzony został 
w nocy z 1 na 2 września.



prawdę się zaczęła. Na nasze dwa baony 1. Pułku Strzelców 
pod dowództwem ppłk. Pruszkowskiego, który bronił kierun
ku na Wejherowo, runęło 12 baonów piechoty i jeden pułk 
kawalerii, równocześnie runęła nawała ognia z 70 dział. 
Ppłk Pruszkowski bronił się dwa dni, ale gdy nieprzyja
ciel obszedł go lasem, musiał się cofać i 9 IX wraz z ba
onem Obrony Narodowej osiągnął Redę.

W nocy z 9 na 10 IX Niemcy straszliwie zbombardowa
li Redę, pułk poniósł duże straty i wycofał się przed 
świtem na Kępę Oksywską, w rejon Kazimierza.

Widziałem ppłk. Pruszkowskiego, jak meldował o tym 
płk. Dąbkowi dodając, że poniósł prawie 50% strat, sam 
wyglądał upiornie i miał płaszcz na ramieniu postrzelany 
w strzępy.

Wtedy Niemcy rozpoczęli gwałtowne natarcie na re
jon Rumia-Zagórze w celu rozszerzenia sukcesu uzyskanego 
na kierunku Wejherowo-Reda. Gdyby im się to udało, mogli
by zająć Gdynię i odciąć od Kępy Oksywskiej 2. Pułk 
Strzelców ppłk. Szpunara wraz z baonem Obrony Narodowej 
mjr. Zauchy, którzy osłaniali Gdynię od strony Gdańska 
bardzo skutecznie i tam Niemcy w rejonie Orłowa dreptali 
w miejscu.

Rejonu Rumia-Zagórze bronił ppłk Sołodkowski,który 

funkcję szefa sztabu zdał mjr.dypl. Szerwińskiemu. Obser

wowałem ppłk. Sołodkowskiego od początku działań wojen

nych i widziałem, że mało odpoczywa, a od 5 IX prawie
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nic; było widoczne, że jest krańcowo wyczerpany. Powodo
wały to ciągłe zmiany na polach bitew, które wymagały od 
niego wielkiej czujności.

W tym czasie płk Dąbek mając długą linię obrony 
i słabą łączność, ciągle jeździł improwizowanym z cięża
rówki samochodem opancerzonym zjawiając się w dzień i w 
nocy wszędzie tam, gdzie aktualnie sytuacja tego wymagała 
i zmuszał swoją obecnością podwładnych dowódców do nie
ustającej aktywności.

W dniu 11 IX we wczesnych godzinach rannych ppłk 
Sołodkowski zażądał ode mnie natychmiastowego dostarcze
nia amunicji i żywności. Zleciłem więc p. Giedroyciowi 
wykonanie tego zadania, kazałem również wziąć dużą beczkę 
starego wina hiszpańskiego, bo wiedziałem*  że się przyda. 
Mijało południe,- a Giedroyć nie wracał*  Niespokojny o je
go misję i mego przyjaciela pojechałem sam sprawdzić sy
tuację i odwiedzić przy sposobności ppłk. Sołodkowskiego. 
Jechałem w strachu bo szosa była ostrzeliwana, a ostatnie 
kilometry przeszedłem piechotą kryjąc się za domami, nie
które z nich paliły się. Samochodu Giedroycia nie spotka
łem, natomiast beczka po winie leżała w rowie pusta. 
Ppłk. Sołodkowskiego znalazłem w domku dróżnika kolejowe
go. On sam podziękował za szybkie wykonanie jego zlece
nia, ale skarżył się na duże straty od ognia z c.k.m.-ów 
nieprzyjaciela w baonie marynarskim, wśród Junaków i po
licji, bo takie wojsko posiadał, natomiast sam trzymał
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się dobrze mimo, że dookoła rwały się granaty i było smę

tnie .

Po wycofaniu się na Kęjg. Oksywską dowiedziałem się, 

że Giedroyć widząc krytyczną sytuację na froncie porwał 

z rowu porzucony karabin i poszedł do przeciwnatarcia 

z baonem marynarskim /bo taki miał mundur/, z którego nie 

wrócił. Po wojnie znalazłem jego mogiłę, w której został 

pochowany wspólnie z kpt. rez. inż. Zasztowtem dowódcą 

kompanii saperów, poległym w nocnym przeciwnatarciu we 

wsi Obłuże. Kpt. Zasztowt budował Bazę Okrętów Podwod

nych, znałem go dobrze i ceniłem wysoko. Jurka Giedro- 

ycia podałem dwukrotnie do odznaczenia pośmiertnie Krzy

żem Walecznych, ale nic z tego nie wyszło, jego towarzysz, 

Janek Sawicki poległ później w Powstaniu 'Warszawskim.

W ciągu dnia 12 IX nasz los się rozstrzygnął, za

częło się od silnego natarcia Niemców na rejon Kazimierza 

i lasu Dębogórskiego na płn.-zach. cypla Kępy Oksywskiej. 

Rejonu tego broniły resztki 1 Pułku Strzelców z Wejhero

wa. Od rana bombardowano ich na przemian z powietrza 

i artylerią, a przez cały czas moździerzami, straty były 

coraz większe. 0 godz. 14 nastąpiło pierwsze natarcie 

niemieckie, które się załamało i znów silne bombardowanie 

i nowe natarcie, które się udało. Nieprzyjaciel uchwycił 

ten cypel kilkoma baonami, które od razu się odratowały 

i żadne przeciwnatarcie nie mogło ich ruszyć.
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Płk Dąbek mając Niemców na północnych krańcach 
Kępy Oksywskiej, był zmuszony dać rozkaz do wycofania 
się z Gdyni, co nastąpiło w nocy z 12 na 1J IX. Siły na
sze wynosiły jeszcze 9 000 ludzi, ale żołnierze byli nie
zwykle wyczerpani, natomiast Niemcy dysponując ogromną 
przewagą liczebną, mogli stale luzować swoje baony i na
cierać zawsze świeżymi siłami. Powierzchnia Kępy Oksyw
skiej wynosi 6 x 8 km terenu lekko pofalowanego i odkry
tego, las Dębogórski był w rękach nieprzyjaciela, więc 
obrońcy Kępy byli widoczni dla Niemców jak na dłoni. Gdy
by nam się udało nie dopuścić nieprzyjaciela do Kępy, to 
na zabagnionych przedpolach moglibyśmy się dłużej bronić, 
ale nie mieliśmy amunicji artyleryjskiej ibyło nas za ma
ło do obsadzenia wszystkich stoków Kępy, tak że dni na
szej obrony były już policzone.

Broniliśmy się jednak jeszcze cały tydzień, cho
ciaż nie mieliśmy tyłów i byliśmy stale pod ogniem arty
lerii lądowej i morskiej, a nawet pancernik "Schleswig- 
Holstein" "obrabiał’' nas z Gdańska, ale miał widocznie 
starą amunicję, bo było mnóstwo niewypałów. Bez przerwy 
padała na nas lawina pocisków, podziwialiśmy ich zaopa
trzenie w amunicję /mówiono, że była czeska/. Samoloty 
niemieckie polowały w dzień na każdy ruch w terenie, na
wet na pojedynczych ludzi. Obserwowałem taki wypadek 
w Babich Dołach? pod szpital podjeżdża karetka sanitarna 
/z tych nowych/ zapełniona rannymi. Na dachu miała duży 
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czerwony krzyż, ale Stukas pikuje na nią i uzyskuje tra

fienie bombą w cel. Karetka wraz z rannymi zostaje rozpy

lona w powietrzu, w wozie znalazłem tylko kilka pogiętych 

blach, a na drodze mały dołek.

Płk Dąbek pomny otrzymanego zadania, wbrew wszel

kiemu logicznemu rozumowaniu rzucał baony zredukowane do 

stanu kompanii do nieustannych zrywów zaczepnych. W walce 

brali udział wszyscy bez względu na swoją specjalność. 

Z rozbitków ciągle formowano nowe kompanie i baony,które 

znów rzucano do natarcia. I ja miałem swoją przygodę. 

Płk Dąbek kazał mi sprawdzić stan wyżywienia w baonie 

złożonym ze straży granicznej i celników, baon ten bronił 

w lesie kierunku na folwark Suchy Dwór obok Pogórza. Sia

dłem na motocykl i pojechałem. Niemcy doskonale mnie wi

dzieli ze wzgórz nad Chylonią i "obrabiali" granatami, 

ale byłem celem., który zbyt szybko się porusza, bałem się 

tylko granatów eksplodujących w koronach drzew przydroż

nych ze względu na duże pole rażenia odłamkami. Kiedy 

znalazłem się w Pogórzu, wpedłem w koncentrację ognia dy- 

onu artylerii lekkiej, a może więcej niż dyonu. Zesko

czywszy z motocykla ukryłem się w pobliskim chlewiku 

/stoi do dziś/. Jak długo trwała ta nawała, nie umiem po

wiedzieć, ale jak nagle się zaczęła tak i nagle skończyła 

się. Wyszedłem z chlewika i jadę dalej. Po chwili widzę, 

jak mój kolega z 5 p.a.l. por. Głuszyk wraz z ppor.rez. 

Roninem również z 5 p.a.l. ustawiają baterię 75 mm w sno
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pie równoległym. Wyjaśnili, że byli zmuszeni zmienić sta

nowisko baterii i szykują się do strzelania na wprost, bo 

mają jeszcze trochę granatów. Ppor. Ronin został zamordo

wany przez Niemców za pochodzenie żydowskie już w Oflagu 

pod pretekstem, że przez korespondencję z zagranicą upra

wia szpiegostwo.

Baonu nie znalazłem od razu, natomiast spostrzegł

szy w lesie Niemców’ stwierdziłem, że jestem przed własny

mi liniami i musiałem czekać do zmierzchu ukryty w krza

kach na możliwość dyskretnego wycofania się. Obserwowałem 

wtedy baon Obrony Narodowej mjr. Zauchy w Kosakowie pod 

nawałą ognia artyleryjskiego. Groźnie to wyglądało,współ

czułem im. Poszukiwani przeze mnie celnicy tak mocno 

wgryźli się w teren, że trudno ich było znaleźć, nato-' 

miast mieli w swoim rejonie dół pełen konserw mięsnych 

i rybnych ze strefy wolnocłowej, z czego pomimo swojej 

specjalności nie zdawali sobie sprawy, przynajmniej ich 

dowódca tak twierdził.

Nadszedł dzień 19 IX. Siedziałem w piwnicy donku 

obok gmachu szpitala, parter i piętro były zajęte przez ■ 

nasze dowództwo, płk Dąbek wraz z szefem sztabu mieli 

kancelarię na I piętrze. W moim sąsiedztwie były czerwo

ne sery wielkości kamieni młyńskich oraz setki skrzyń 

z jajami. Widocznie pod wpływem ciepła zarówno te sery, 

jak i jaja zaczęły wydawać swoiste wonie,, mocno kłopotli

we. Pod oknami szpitala leżały nagie trupy, bo na kopanie 
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grobów nie było ani czasu ani warunków, a bielizna była 

potrzebna dla żyjących rannych.

W powietrzu ciągle gwizdały i warczały pociski oraz 

odłamki. Nagle od strony morza rozpoczęły obstrzał traw

lery niemieckie z armat o dużej szybkości początkowej. 

Pociski eksplodowały szybciej niż można było słyszeć ich 

gwizd i eksplodowały wszędzie, w salach szpitalnych też. 

Ginęli nie tylko ranni, ale i lekarze oraz pielęgniarki. 

Jeden z nich trafił akurat w kancelarię płk. Dąbka; 

szczęśliwym zbiegiem okoliczności nikogo tam nie było. 

Wtedy płk Dąbek przeniósł się do ziemianki w pobliżu wraz 

ze sztabem, ja pozostałem w swojej piwnicy.

W godzinach południowych zostałem zawezwany do płk. 

Dąbka, stanąłem w wejściu i melduję się, a on skoczył do 

mnie, porwał mnie za mundur na piersi i gwałtownie wciąg

nął do środka. Przestraszyłem się i proszę o wyjaśnienie, 

odpowiedział: "w tym samym miejscu przed chwilą mjr Kań

ski dowódca dyonu artylerii został śmiertelnie ranny 

w plecy".

Wlazłem do kąta, siedzę na ziemi, patrzę i słucham. 

Akurat płk Dąbek dostał połączenie telefoniczne z Helem 

przez kabel podmorski i rozmawia z adm. Unrugiem. Żegna 

się z nim i melduje, że dłużej się bronić nie możemy, bo 

zostaliśmy zepchnięci nad samo morze. Podaje nazwiska 

oficerów, którzy się wybitnie odznaczyli, wymienił kmdr, 

ppor. Jabłońskiego Stanisława, mjr. Zauchę, mjr. Jabłono-
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11 wskiego i innych, których nazwisk nie pamiętam • Posie

działem trochę w tym schronie, ale ponieważ było tam cia

sno, wróciłem do swojej piwnicy z mocnym postanowieniem 

ogolenia się na wszelki wypadek, a miałem co golić.

Niestety nie wiedziałem o tym, że płk Dąbek chwilę 

po moim wyjściu kazał obecnym szukać porzuconych karabi

nów i walczyć do końca, czego mocno żałuję. Skoro strzały 

ucichły, wysłałem st.bosm. Glazika, który mi wiernie to

warzyszył, by zobaczył, co się dzieje. Wrócił niezwłocz

nie z wiadomością, że Niemcy już są w Babich Dołach. Zdą

żyłem jeszcze zakopać mój wspaniały "Yis", którego nie 

miałem czasu dotychczas wytrzeć z wazeliny, usunąłem ją 

jedynie z lufy. Po wojnie szukałem go, ale nie znalazłem.

Niemcy zaczęli nas zbierać i ustawiać na drodze, 

było nas około 20 oficerów i trochę żołnierzy. Rzucała 

się w oczy wspaniała kondycja Niemców, ich czerwone, but

ne i świeżo golone twarze, czyste mundury i buty,wzorowy 

ekwipunek, w odróżnieniu od naszych zarośniętych, brud

nych, w najwyższym stopniu wynędzniałych i oberwanych po

staci oraz beznadziejnie smutnych twarzy. Po chwili przy

niesiono płk. Dąbka w prześcieradle, miał przestrzeloną 
- ------------------------

Kmdr ppor. Stanisław Jabłoński był dowódcą 1. Morskie
go Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, którego czte
ry baterie rozmieszczone były w Wąwozie Ostrowskim, 
w Redłowie, Grabówku i w Pogórzu. Mjr Stanisław Zaucha 
dowodził I baonem Obrony Narodowej, a mjr Aleksander 
Jabłonowski był od 9 września dowódcą 3» baonu rezer
wowego piechoty.
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głowę i wyglądał dziwnie mały i skurczony. Wtedy dowie

działem się, że strzelił do siebie pod koniec walki.■b--
W czasie chowania pułkownika do grobu zdawało się nam, że 

Polskę chowamy i wszyscy mieli twarze zalane łzami, któ

rych się nie czuło, same się lały, a Niemcy salutowali.

Ppłk Szpunar, najstarszy z nas dostał szablę od do

wódcy dywizji bawarskiej, która nas 'wykończyła, ale ode

brano mu ją bardzo szybko w obozie jeńców. Na zbiórce 

stał obok mnie dowódca baterii "105 mm armat /dwie z nich 

są w Muzeum Mar. Woj./, miały one dużą donośność. Otóż 

przed dwoma dniami spotkałem go i przyznał się, że ma je

szcze kilkanaście granatów. Zauważyłem wtedy jakiegoś cy

wilnego uciekiniera, który zapytany powiedział, że idzie 

z Rumi i że tam na lotnisku jest pełno samolotów. Spoj

rzałem na dowódcę baterii /nazwiska nie pńmiętam, przybył 

z Flotylli Rzecznej na Pinie/, a on kiwnął głową. Mówiłem 

mu jeszcze, by wziął część lotniska bliżej hangarów w wi

dły. Drugi raz kiwnął i rzeczywiście wieczorem było widać 

w tym kierunku dużą łunę.

Staliśmy na tej zbiórce dość długo, wtem zaczęto 

między nami szukać dowódcy baterii dalekonośnej.-Spojrza

łem na niego, pobladł, mówię: "zgłoś się,,bo i tak cię 

znajdą". Zgłosił się i poszedł z Niemcami, po chwili wra

ca uśmiechnięty i powiada, że generał niemiecki podał mu 

rękę, gratulując szczęścia artyleryjskiego przy ostrzeli

waniu lotniska w Rumi.
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Więc jak dotychczas było wszystko "honorowo", ale 

z chwilą dostania się pod opiekę formacji tyłowych nastą

piła zasadniczą zmiana.

Noc spędziliśmy na podwórzu więzienia w Wejherowie, 

które było niemożliwie zanieczyszczone odchodami ludzkimi. 

Dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża Morskiego wprawdzie spa

ło na ziemi i było zimno, ale zdaje się, że po raz pierw

szy od początku wojny spali snem twardym i spokojnym. 

Między nami zabrakło tylko ppłk. Sołodkowskiego, który 

poległ przy domach Pagedu od kuli snajpera niemieckiego, 
12 gdy wysiadał z auta pancernego .

Na drugi dzień załadowano nas do pociągu i pojecha

liśmy w kierunku na Szczecin /*../

T2" Ppłk Marian Sołodkowski poległ 19 września w rejonie 
kolonii /osiedla/ "Pagedu" na górnym Obłużu.



Dr Jarosław Rusak

WALKA 0 POWRÓT STATKÓW T ZAŁÓG POLSKIEJ 

MARYNARKI HANDLOWEJ PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1• Ewakuacja Polskiej Marynarki Handlowej po wybu- 
chu wo;|n£

W obliczu zwiększającego się coraz bardziej zagro

żenia ze strony Niemiec hitlerowskich władze polskie 

opracowały szczegółowy plan zabezpieczenia i ochrony sta

tków PMH. Plan ten przewidywał wyprowadzenie statków na 

zachód do portów angielskich i francuskich, tj. sojuszni

czych oraz neutralnych. Na Bałtyku miały pozostać jedynie 

jednostki potrzebne marynarce wojennej dla zadań obrony 

wybrzeża oraz kilka statków towarowych, przy użyciu któ

rych można było zapewnić transpoi-t pomiędzy Polską a Szwe
cją1*

JO marca 1939 r« została ogłoszona ustawa "0 komu

nikacjach w służbie obrony Państwa" dotycząca m.in. przy

gotowania żeglugi morskiej na wypadek konfliktu zbrojne- 
2

go . Poszczególne punkty tej ustawy zalecały organom rzą

dowym oraz państwowym przedsiębiorstwom komunikacyjnym 

--------------—------
F-ux: Z zapisek. "Polska na Morzach". Londyn 1945 r., 
zeszyt 5-6, s. 5.

c Dziennik Ustaw R.p. z 1.4.1939 r., nr 29, poi.. 195*  
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ścisłe współdziałanie już w czasie pokoju z władzami woj

skowymi dla zapewnienia sprawności komunikacji. Władze 

wojskowe zostały upoważnione do wkraczania w zakres dzia

łania poszczególnych zarządów komunikacyjnych i wydawania 

wszelkich dyspozycji niezbędnych do zapewnienia obrony 

państwa. Wojskowa służba komunikacyjna miała polegać na 

pełnieniu służby w jednostkach organizacyjnych sił zbroj

nych albo też na v/ykonywaniu czynności powierzonych przez 

właściwe władze zwierzchnie.

2? maja 1939 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu 

przesłało zarządzenie do poszczególnych przedsiębiorstw 

żeglugowych, w którym poleciło dokonać uzupełnienia zapa

sów materiałowych na wypadek wybuchu wojny do ilości wy

starczającej na okres jednego miesiąca pracy, 'wszystkie 

przedsiębiorstwa żeglugowe zostały zobowiązane do zacho

wania takiej pozycji statków, która umożliwiałaby w każ

dej chwili ich schronienie się w portach sprzymierzonych 
lub neutralnych^.

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi statki powracające 

do Gdyni posiadały zapasy materiałów pędnych umożliwiają

ce im przedłużenie w razie konieczności podróży od 10 do 

15 dni lub też wyjście z Gdyni na ten sam okres czasu bez 

potrzeby dodatkowego bunkrowania. Magazyny przedsiębiorstw

5 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Gdańsku /ft'AP Gdańsk/, 
sygn. IV/11, nr 378. Pismo Dyrekcji Gdynia Ameryka 
Linie Żeglugowe S.A. do Ministerstwa Przemysłu i Handlu 
z 13*6.1939  r.
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żeglugowych w Gdyni zostały zaopatrzone w duże ilości su
chego prowiantu umożliwiającego uzupełnienie zapasów ży
wnościowych załogi każdego statku na okres czternastu 
dni4.

Z uwagi na zaostrzającą się z każdym dniem sytua
cję na terenie W. M. Gdańska, w PMH zostało zarządzone 
tajne pogotowie wojenne. Polegało ono na ograniczaniu 
przybywania statków polskich do Gdyni i Gdańska oraz na 
usuwaniu ich z tych portów. Po zarządzeniu mobilizacji 
alarmowej, przeprowadzonej w nocy z 2J na 24 sierpnia, 
statki handlowe nie reklamowane przez Kierownictwo Mary
narki Wojennej otrzymały polecenie opuszczenia polskich 
wód terytorialnych. Dla potrzeb Dowództwa Floty zostały 
zarekwirowane jedynie: s/s "Tczew”, s/s "Toruń”, będący 
w budowie s/s "Olza" oraz statki żeglugi przybrzeżnej: 
s/s "Gdynia", s/s "Gdańsk", s/s "Jadwiga" i s/s "Wanda". 
30 sierpnia 1939 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu nada
ło przez Kierownictwo Marynarki Wojennej tajną depeszę do 
wszystkich kapitanów statków handlowych z nakazem wykony
wania tylko poleceń szyfrowych lub poleceń polskich pla
cówek zagranicznych. Druga depesza skierowana została do 
wszystkich towarzystw żeglugowych. Informowała ona, że 
ruchami statków kierować będzie odtąd Minister Przemysłu 
i Handlu.

Zł
Tamże.
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I 3'1 sierpnia 1939 r. nie było już w Gdyni ani jed

nego polskiego statku oprócz zarekwirowanych przez Dowó
dztwo Floty9. Stan ilościowy statków FMH, które w dniu 

rozpoczęcia II wojny światowej znalazły się poza wodami 

terytorialnymi, ilustruje tabela 1 .

Tabela 1

. 1 
n

Nazwa statku
*1L 2 _ j

Poj 
w

emność 
BRT
3

Rok 
budowy

4

Armator

L 6
II 
II 
II ______ -.41

tl
!! 1
ii u

{ Batory
1

14 287 1936 Gdynia-Amerykd 
Linie Żegl.S.A.

11 
u 
II 
II 
II

!! 2 | Chrobry 11 442 1939 II 
II

i; 9 | Kościuszko 6 852 1915 11 
1!

u 4 | Morska Wola 3 223 1924 II
II

ii 9 1 Piłsudski 14 294 1935 II
II

ii 6 | Pułaski 6 345 1912 II 
tl

ii 7 1 Sobieski 11 039 1939
II 

1

ii 8 } Stalowa Wola 3 223 1924 II
II

i; 9 1 Cieszyn 1 402 1932 Żegluga Polska II
II

!»10 | Chorzów 845 1921 II
ilu I Hel 1 066 1935 -"- II

II

ii 12 u
1
|Katowice 1 995 1926 II

II
II13 |Kraków 2 018 1926 II

II
!!i4
H 1Lechistan 1 907 1929 tt 

I

i|15 । Lewant 1 942 1930 11
11

II16 1 Oksywie 766 1938
11
11
11

IP7 {Poznań 2 017 1926 11
11

W nocy z 28 na 24 sierpnia 1939 r. s/s "Kościuszko", 
jako ostatni statek polski opuścił port gdyński kieru
jąc się do W. Brytanii.

J. Kiciński,’ S. Kolicki: Pod polską banderą. Gdynia 
1962 r. Morski Rocznik Statystyczny. Gdynia 1960,3.88.
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Ii===1 
ii18

F=============;

Puck
=========

1 066 1935
p====================4i u 

Żegluga Polska {{
II 19 Rozewie 766 1938 " 11~ - u
II 20 li Śląsk 1 402 1932 II

Ił
li 21 u ń' Wilno 2 018 1926 II
uu 22 Wisła 3 108 1928 II

II

II 2? Lech 1 558 1934 Polsko-Brytyjskie 1,
II Z Tow. Okrętowe
11 24 u Lida 1 387 1938 ” ~ IIII ^S£-II 25 Lublin 1 409 1932 II
g 26 Lwów 1 409 1932 łt IIIł

II 27 Warszawa 2 487 1916 tt 11
II
IIII 28 Robur III 1 894 1923 Polsko-SkandynawskiejJ

ii • Tow. Okrętowe 1:
ii 29 Robur IV 1 971 1930
II 30 Robur V 1 975 1930
ii 31 Robur VI 2 088 1922 II

II
II 32 Robur VIII 2 864 1938 H ”

~ ~ II
II ,, !! 33 Kroman 1 864 1912 Bałtycka Spółka
II Okrętowa 11
ii 34 Narocz 1 795 1915 Ił

II
II 35
ii___

Wigry 2 018 1915 — - II
II------------------------------------------------------II

Tak więc zgodnie z wytycznymi planu ewakuacyjnego 

polska flota handlowa w momencie rozpoczęcia wojny znala

zła się w ogromnej swej większości poza Bałtykiem, w. por- 
'7 

tach angielskich, francuskich lub neutralnych'. 2 wrześ

nia 1-939 r. wysłana została kolejna tajna depesza na 

wszystkie statki PMH z poleceniem podania swoich miejsc

7
..A? Gdańsk, sygn. 17/10, nr 11. Sprawozdań.; e ze stan 
majątkowego i przebiegu działalności SpółkAkcyjnej 
Żegluga Polska za okres od 1.9.1939 do■J1.' 2.1940 r. 
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postoju. Uzyskane tą drogą dane potwierdziły przypuszcze
nia teoretyczne. Statki, które pozostawiono na Bałtyku, 
a mianowicie: s/s ••Poznań", m/s "Rozewie” i s/s "Śląsk", 
skierowano do portów zachodniej Szwecji,- Skąd pomimo za
mknięcia wyjść z Bałtyku zdołały się pfzedrzeć do W.Bry
tanii.

11 września 1939 r. ukazało się rozporządzenie 
szefa Polskiej Misji Wojskowej w Londynie gen.dyw. Norwid 
-Neugebauera, które na mocy wspomnianej ustawy "0 komuni
kacjach w służbie obrony Państwa" z dnia 30 marca 1939 r. 
oraz instrukcji dla statków PMH wydanej przez Kierownic
two Marynarki Wojennej w porozumieniu z Ministrem Przemy
słu i Handlu z dnia 5 lipca 1939 r., polecało co następu
je:
1. Wszystkie statki polskiej żeglugi morskiej zostają 

podporządkowane interesom obrony Państwa.
2. Wszyscy członkowie załóg statków polskiej żeglugi mor

skiej, w granicach wieku ustalonych ustawą, zostają 
powołani do pełnienia wojskowej służby komunikacyjnej.

3. Wszystkie statki polskiej żeglugi morskiej, znajdujące 
się poza obszarem wód określonym w punkcie 5a wyżej 
wspomnianej instrukcji /obszar wód przyległych do wy
brzeża polskiego/, podlegają w zakresie świadczeń woj
skowych władzy Attache Morskiego przy Ambasadzie Rze
czypospolitej Polskiej w Londynie.

4. W zakresie spraw nie dotyczących świadczeń wojskowych 
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statki i ich załogi podlegają nadal kompetencji urzę
dów i organów wykonawczych zgodnie z odpowiednimi 
ustawami i przepisami.

5» Statki polskiej żeglugi morskiej są przeznaczone prze
de wszystkim do zapewnienia wszelkich przewozów mors
kich koniecznych dla obrony kraju.

6. Statki polskiej żeglugi morskiej mogą na podstawie od
powiedniego układu wejść również w skład transporto- 
.wych flot sojuszniczych i w tym wypadku pod względem 
udziału w konwojach 1 przystosowania do innych zadań 
specjalnych podlegać będą przepisom i instrukcjom wy
danym w tym celu przez władze sojusznicze, wskazane 

p przez Attache Morskiego w Londynie •
JRykonanie zarządzenia szefa Polskiej Misji Wojsko

wej zostało polecone Attache Morskiemu przy Ambasadzie 
Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Attache Morski zo
bowiązał niezwłocznie kapitanów wszystkich statków pol
skich do zapoznania załóg z zarządzeniem szefa Polskiej 
Misji Wojskowej oraz wyjaśnienia doniosłości roli, jaką 
za wszelką cenę musi wykonać polska żegluga morska w za
daniu obrony państwa. Służba ta, podkreślał, wymaga wszel
kich poświęceń aż do oddania życia włącznie - na równi ze 
służbą żołnierza broniącego okopów na froncie. Każdy czło
nek załogi statku stwierdzić musiał swym własnoręcznym 
—-------------

Tamże, sygn. IV/10, nr 157« Rozporządzenie szefa Pol
skiej Misji Wojskowej w Londynie z 11.9.1939 r*  

*
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podpisem przyjęcie do wiadomości rozporządzenia szefa 
g 

Polskiej Misji Wojskowej .

Po zawarciu specjalnego porozumienia o współpracy 

pomiędzy rządem Polski i rządem W. Brytanii w dniu 12 

października 1939 r. statki PMH wzięły udział w wspólnym 
10 wysiłku wojennym . Polska Marynarka Handlowa, chociaż 

najmniejsza z flot sojuszniczych, zdobyła sobie wkrótce 

rozgłos swymi niezwykłymi czynami. V/ uznaniu tych zasług 

Prezes Rady Ministrów 1 Wódz Naczelny gen.dyw. Wł. Sikor

ski wydał 4 lipca 1940 r. odezwę ćo kapitanów, oficerów 

i załóg polskich statków żeglugi morskiej, w której pod

kreślił: "Polskie statki handlowe i rybackie, które w ol

brzymiej większości zdołały uniknąć niewoli niemieckiej, 

pracują od początku wojny dla sprawy polskiej i sojuszni

ków. Z dala od ojczyzny i naszych portów macierzystych 

statki nasze w ciężkich nieraz warunkach, niejednokrotnie 

pod gradem bomb, przewoziły niestrudzenie żołnierzy pol

skich, żołnierzy Państw Sprzymierzonych, broń i sprzęt 

wojenny oraz towary potrzebne dla prowadzenia wojny.Ostat

nio dzięki naszym statkom tysiące polskich żołnierzy 

i uchodźców zdołały ponownie uniknąć dostania się do nie

woli niemieckiej we Francji. Rząd Polski zdaje sobie spra

wę z tego, że jeśli bandera nasza powiewa nadal na różnych 

$ Tamże, sygn. IV/10, nr 157> Pismo Attache Morskiego przy 
Ambasadzie R.P. w Londynie komandora dyplomowanego T. 
Stoklasy do kapitana m/s "Morska Wola" z 8 września 1939& 

10 "Dziennik Polski". Londyn 1942 r., nr 604, s.2.
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morzach świata i jeśli statki nasze zdołały mimo bole

snych strat oddać tak duże usługi zarówno Polsce, jak 

i naszym sprzymierzeńcom, to stało się to przede wszyst

kim dlatego, że dowództwo statków i ich załogi wytrwały 

w najcięższych chwilach na posterunku i nie załamały się 

ani duchowo, ani fizycznie. Ani bomby, ani samoloty nie

mieckie, ani podszepty jednostek słabych i pozbawionych 

hartu ducha, będącego główną cechą marynarza, nie zdołały 

zachwiać dzielnej postawy olbrzymiej większości załóg na

szych statków.

Wyrażam jako Naczelny Wódz i Szef Rządu Polskiego 

moje żołnierskie podziękowanie wszystkim członkom załóg 

za dotychczasową wierną i gorliwą służbę. Pracę na stat

kach handlowych i rybackich Rząd Polski oceniać będzie na
11 równi ze służbą w szeregach naszej Armii"

Polska Marynarka Handlowa od początku toczącej się• 
12wojny brała udział we wszystkich akcjach aliantów .Szla

ki żeglugowe statków PMH prowadziły do najodleglejszych 

portów świata, vi których przed wojną bandera polska była 

zupełnie nieznana.

W latach 1939-1944 Polska Marynarka Handlowa prze

jęła drogą kupna, dzierżawy itp. 14 statków. Wykaz prze
jętych statków handlowych ilustruje tabela 2^3.
Tpr..... ......... ....

Archiwum Akt Nowych w Warszawie /AAN/, akta Ministerst
wa Przemysłu, Handlu i Żeglugi, sygn. 651.

d O
Szczegółowa działalność PMH w okresie II wojny świato
wej przedstawiona została w pracy J.Pertka: Druga mała 
flota. Poznan 196b.

'5 J. Miciński, S. Kolicki: op.cit.



216

Tabela 2

84A
I 

II 
__

I

OT——»OT.OT.^»OT»*OTOT.OT.*OTOT.«OT.OTOT».• OT.-OT. OT. “ OT. OT*  *OT  4*.  OT. OT. OT. OT. OT. OT*
Nazwa statku Pojemność w BRT

Rok' 
budowy

Rok" ~ 
przejęcia

1 Bug 505 1939 1939
2 Modlin /eks 

ORP "Wilia”/ 3750 1906 1940
3 Paderewski 4426 1941 1941

II * Tobruk 7047 1942 1942u cII 5 Narwik 7031 1942 1942
II 6 Bałtyk 7001 1942 1942
II 7 Borysław 5976 1942 1943II 8 Białystok 7172 1942 1943
II9 Kolno 1885 1944 1944
|.1O Kutno 1780 1944 1944
;;ii Kowel 1896 1943 1944
Ill2 Krosno 1896 1943 1944
IP 
I|14 II H—

Kielce 1896 1943 1944
Opole 7176 1942 1944

SS SK2 SB 2S=S
Intensywny udział statków polskich na wojennych 

szlakach komunikacyjnych został okupiony dużymi stratami. 
Według kolejności alfabetycznej podanej przez J. Pertka, 
na dalekich morzach i oceanach zginęły następujące stat
ki: "Chorzów", "Chrobry", "Cieszyn", "Częstochowa" /eks 
"Robur IV"/, "Kromań", "Lwów", "Modlin" /eks ORP "Wilia"/, 
"Paderewski", "Piłsudski", "Puck", "Rozewie", "Warszawa", 
"Wigry", "Zagłoba" /eks "Robur VIII"/, "Zbaraż" /eks "Ro- 

*14- bur III"/ . Uwzględniając fakt utracenia w czasie kam
panii wrześniowej statków: "Toruń", "Tczew", "Robur VII", 
---------------

J. Pertek: op.cit., s. J?1.
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"Gdynia", "Gdańsk", "Wanda", "Jadwiga" oraz zajęcia przez 

Niemców będących w budowie w stoczniach krajowych i za

granicznych statków: "Olza", "Łódź", "Bielsko", "Lewant 

II", "Lewant III" i "Warszawa II" - łączne straty PMH wy

niosły 28 jednostek. Znacznie boleśniejsze od strat w to

nażu były straty w personelu PMH, gdyż wyniosły one około 

200 osób.

2. Sytuacja polityczna w Polskiej Marynarce Handlowej 

w_łątąęh_1232=1244

Wielka Brytania po Związku Radzieckim, była tere

nem największego skupienia polskiej emigracji w okresie 

II wojny światowej. Już pod koniec 1940 r. emigracja pol

ska liczyła około 45 tys. osób. Jedną z największych pol

skich grup zawodowych stanowili marynarze i oficerowie
15Polskiej Marynarki Handlowej . Znaczny procent marynarzy 

należał przed wybuchem II wojny światowej do działającego 

na terenie Gdyni lewicowego Związku Zawodowego Transpor

towców, który był inicjatorem wszystkich ważniejszych
*1 oakcji politycznych na terenie miasta i portu . W jego 

ramach organizacyjnych grupowali się w walce o żywotne 

interesy marynarzy, portowców i pracowników żeglugi oraz

J Na początku 1940 r. personel PMH składał się z około 
1500 marynarzy i oficerów.

16 J. Rusak: Historia Związku Zawodowego Marynarzy i Por
towców. Oz. I. 1918-1939. Warszawa 1968 r.
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całej polskiej klasy robotniczej i międzynarodowego pro

letariatu najbardziej ofiarni dziąłacze KPP, PPS - Lewi

cy, Lewicy Związkowej i PPS. V/ kilkusetosobowej grupie 

marynarzy, którzy znaleźli się na terenie W. Brytanii, 

było wiele osób rekrutujących się ze Związku Zawodowego 

Transportowców. Ich usilne próby reaktywowania ZZT nie 

przynosiły przez dłuższy czas rezultatu. Duży wpływ na 

to wywarły warunki wojenne, w jakich żyli marynarze. 

Polskie statki przydzielane przez Admiralicję Brytyjską 

do coraz to nowych konwojów i zmieniające z każdym rej

sem porty nie były w stanie ustalić łączności pomiędzy 

sobą. Marynarze nie mieli na lądzie żadnego przedstawi

cielstwa zawodowego. Stąd też nie było uregulowanych wa

runków pracy, a armatorzy podobnie jak i przeważająca 

część oficerów robili wszystko, ażeby utrzymać na stat
kach przedwojenne stosunki1?.

Pierwsze zebranie organizacyjne poświęcone reakty

wowaniu działalności ZZT odbyło się w połowie 1940 roku 

na m/s "Lewant", zakotwiczonym na rzece Clyde. Część de

legatów inspirowana przez armatorów obawiających się 

"czerwonego związku" doprowadziła do tego, że obrady nie 

dały zamierzonych rezultatów. Na najaktywniejszych mary

narzy posypały się represje. Szykanowano ich wysłaniem 

do wojska we Francji względnie grożono donosem do władz 
—----------------------

' WAP Gdańsk, sygn. IV/11, nr 391. List marynarza Mieczy
sława Lisiewicza do ministra Stańczyka z 12.12.1939 r. 
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brytyjskich. Po klęsce Francji i zainstalowaniu się 

w Londynie polskiego rządu emigracyjnego oraz kierownic

twa stronnictw politycznych podjęta została jeszcze je

dna próba odrodzenia ZZT. Na zebraniu organizacyjnym, 

zwołanym w dniu 28 lipca 1940 r., zdecydowano się wzno- 

wić działalność ZZT . Powstała w ten sposób w V/. Bry

tanii Centralna Sekcja Morska ZZT, zwana potocznie Zwią

zkiem Marynarzy, weszła w skład Międzynarodowej Federa

cji Transportowej /ITF/ i nawiązała współpracę z analo

gicznymi zrzeszeniami marynarzy brytyjskich, francus

kich, belgijskich, holenderskich.

Grupa reakcyjnych politykierów obserwująca lewi

cowe nastroje wśród marynarzy postanowiła obsadzić sta

nowiska w zarządzie związku, by w ten sposób wywierać 

wpływ na całą marynarkę handlową. Dążąc do pozyskania 

marynarzy zawarto umowę zbiorową. Ten polityczny manewr 

został właściwie zrozumiany przez postępową część emi

grantów polskich. Duży wpływ na konsolidację i ukierunko

wanie ruchu demokratycznego na emigracji wywarła lewico

wa organizacja, znana pod nazwą "Jedność i Czyn", która 

w drugiej połowie 1941 roku rozpoczęła działalność w W. 

Brytanii. W umiejętny sposób demaskując poczynania rządu 

emigracyjnego, a zwłaszcza jego antyludową i antyradzie

cką politykę, "Jedność i Czyn" naświetlała równocześnie

"Robotnik Polski". Londyn 1940 r., nr 1, s. 5« 
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problemy życia okupacyjnego kraju. Opierając się na zało

żeniach programowych działającej w konspiracji Polskiej 

Partii Robotniczej, wskazywała na zgubną dla narodu pol

skiego działalność związanego z rządem emigracyjnym pod

ziemia burżuazyjnego w kraju. Swoją polityczną działal

ność "Jedność i Czyn" rozwijała głównie wśród marynarzy 

Polskiej Marynarki Handlowej, którzy pod jej kierownict

wem rozpoczęli starania o przejęcie Centralnej Sekcji 

Morskiej Związku Zawodowego Transportowców w swoje ręce 7. 

Następował wzrost lewicowych nastrojów wśród marynarzy. 

Pod koniec 1942 roku związek zrzeszał w swych szeregach 

już 1100 członków.

Na walnym zjeździe delegatów odbytym w dniach 10- 

11 kwietnia 1943 r. w Londynie w skład nowo wybranego za

rządu weszli już tym razem przedstawiciele marynarzy: A.
20 Pluta, T. Skiba i A. Kołodziej . Nie pomogło demonstra

cyjne opuszczenie sali obrad przez grupę osób z emigra

cyjnej PPS związanej z dotychczasowym prezesem, który 

oświadczył, że z komunistami nie chce mieć nic wspólnego. 

Zdecydowanie odrzucone zostały wysunięte przez poprzednie 

Kierownictwo CSM antyradzieckie rezolucje. Mając zdecydo

wane poparcie członków zarząd związku zaczął prowadzić

1 ą
y J. Ptasinski: Żołnierze Jedności i Czynu. "Tygodnik 

Morski", 19^7 nr 8, s. 6.
20 Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku /Arch. 

KW PZPR Gdańsk/,sygn.49 IV/1. Sprawozdanie z Walnego 
Zjazdu Delegatów CSM ZZT odbytego w dniach 10 i 11 
kwietnia 1943 r. w Londynie.
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działalność całkowicie niezależną od rządu londyńskiego. 
W pierwszej kolejności uregulowano szereg spraw bytowych 
marynarzy, którzy w porównaniu z warunkami, jakie posia
dali marynarze brytyjskiej marynarki handlowej, byli wy
raźnie do tej pory dyskryminowani. Specjalnie powołani 
delegaci związkowi uzyskali szerokie uprawnienia w za
kresie prawidłowego przestrzegania ustalonych norm. Wzra
stać zaczął ogromnie autorytet oraz prestiż związku.

Niezależna polityka CSM ZZT wywołała do niego nie
chęć ze strony rządu emigracyjnego i armatorów. Za pomocą 
wypróbowanych metod udało im się omotać przewodniczącego 
Plutę, którego działalność okazała się z czasem szkodliwa 
i wroga. Na nadzwyczajnej konferencji marynarzy w Londy
nie zwołanej 27 kwietnia 1944 r., została potępiona 

21 i zdemaskowana dywersyjna polityka jego mocodawców . 
Spowodowało to gremialny atak Reprezentacji Zagranicznej 
Centrali Związków Zawodowych, która w odezwie do maryna
rzy z 6 maja 1944 r. nawoływała do przepędzenia komuni
stycznych działaczy z CSM ZZT. Stało się jednak inaczej. 
Na nadzwyczajnym zjeździe marynarzy, odbytym 1-2 czerwca 
1944 r. w Liverpoolu, w czasie którego dokonano wyboru 
nowych władz, całe kierownictwo CSM ZZT znalazło się 
w rękach "Jedności i Czynu". Prezesem został A. Styk, wi- 

22 ceprezesem T. Skiba, a sekretarzem A. Kołodziej .Sukces, 
M........Archiwum Zarządu Głównego Związku Zawodowego Marynarzy 

i Portowców w Gdańsku /AZG ZZMiP Gdańsk/, sygn.00081. 
„ Okólnik nr 5 CSM ZZT z 29.4.1944 r.

Tamże, sygh.00082. Okólnik nr 6 CSM ZZT z 15.6.1944 r.
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jaki osiągnięto, był tym większy, jeśli się weźmie pod 
uwagę, że Związek Armatorów na polecenie ministra Przemy
słu Handlu i Żeglugi J. Kwapińskiego robił wszystko,ażeby 
utrudnić delegatom przybycie na zjazd. Nowo wybrane wła
dze nie zostały uznane zarówno przez Kwapińskiego, jak 
i przez armatorów. W teren poszły poufne polecenia żąda
jące ujawnienia ludzi o sympatiach komunistycznych.Wszel- 
ka współpraca ze związkiem została zerwana. Poprzez 
wstrzymanie potrącenia składek członkowskich pozbawiono 
związek funduszów na prowadzenie pracy organizacyjnej. 
Zaczęto Ograniczać prawo wstępu delegatów związkowych na 
statki, a także do instytucji i urzędów polskich i zagra
nicznych. Aktywnych działaczy związkowych usuwano z floty 
lub powoływano do wojska. Zdarzały się wypadki pobicia 
niektórych osób. Z ramienia rządu londyńskiego specjalnie 
przeszkoleni agitatorzy siali zamęt wśród marynarzy, dą
żąc do rozbicia związku.

Postępowa część marynarzy PMH nie ulękła się gróźb 
reakcji londyńskiej. Zmusiło to ministra Kwapińskiego do 
cofhięcia swojej decyzji i uznania prawomocności wybo
rów23. Osiągnięte zwycięstwo zwiększyło zaufanie rzesz ma

rynarskich do władz swego związku. Od tej pory zaczął się 
pogłębiać nurt walki z reakcją o demokrację ludową. Cen
tralna Sekcja Morska Związku Zawodowego Transportowców 
$$ Arch. KW PZPR Gd., sygn. 49/IV/1. Okólnik sprawozdaw

czy nr 8 CSM ZZT z 25 września 1944 r.
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coraz częściej zaczęła wkraczać na widownię życia polity
cznego. Doniosłą rolę spełniał wydawany przez Związek Ma
rynarzy prasowy organ "Głos Marynarza". Nagonka reakcji 
oraz odmowa przydziału papieru przez władze brytyjskie 
były przyczyną ukazania się zaledwie czterech numerów te
go pisma. W tym już jednak okresie z wyzwolonych obszarów 
kraju zaczęła napływać na statki prasa, która informowała 
o przeprowadzanych w Polsce Ludowej reformach społecznych. 
Zbliżało się ostateczne rozstrzygnięcie dalszych losów 
Polskiej Marynarki Handlowej w Wielkiej Brytanii.

5• Deklaracja ideowa marynarzy PMH w Wielkiej 
Brytanii

2? stycznia 1945 r. mieszkańcy Domu Marynarza 
w Birkenhead i w Liverpoolu podjęli rezolucję, w której 
domagali się od Zarządu CSM ZZT w Londynie, by ten zwró
cił się do Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej 
w kraju w sprawie roztoczenia opieki nad marynarką handlo- 

"24 wą . Rezolucja głosiła: "Grupa marynarzy przebywających 
w Domu Marynarza w Birkenhead i w Liverpoolu wita z rado
ścią powstanie Rządu Tymczasowego w Polsce. Nadzieją na
pawają nas wspaniałe zwycięstwa naszego sojusznika,który 
wraz z armią polską wyzwala kraj i pozostałe tam nasze 
75-------------Archiwum Centralnej Rady Związków Zawodowych w Warsza

wie /Arch.CRZZ/, sygn. 1/78. Rezolucja członków CSM 
ZZT w Domu Marynarza w Birkenhead i w Liverpool. z 23. 
1.1945 r.
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rodziny spod tyranii hitlerowskiej. Potępiamy zdradziecką 
politykę tzw. rządu emigracyjnego, który stara się odro
czyć chwilę wyzwolenia Polski i wywołać wojnę domową.Pra
gniemy uznania Rządu Tymczasowego przez pozostałe kraje 
alianckie i jak najszybszego niesienia pomocy na terenach 
już wyzwolonych. Domagamy się od Zarządu Związku Maryna
rzy natychmiastowego nawiązania kontaktu z Rządem Tymcza
sowym w celu bezpośredniego niesienia pomocy naszym ro
dzinom, z którymi mamy nadzieję wkrótce się połączyć. 
Nadto domagamy się, aby powyższa rezolucja została prze
słana na wszystkie statki PMH do marynarzy, naszych 
współtowarzyszy długich lat ciężkiej 1 ofiarnej pracy’’29. 
Rezolucję podpisało kilkudziesięciu marynarzy.

2? stycznia 1945 Zarząd Związku Marynarzy pod
jął jednogłośnie uchwałę o uznaniu Rządu Tymczasowego 
Rzeczypospolitej Polskiej za jedyną legalną władzę narodu 
polskiego . Doniosła decyzja zarządu została powzięta po 
uprzednim wyczerpującym przedyskutowaniu rezolucji,jaką 
przesłali mieszkańcy Demu Marynarza w Birkeńhead i w Li- 
verpoolu. Na posiedzeniu Zarządu Związku Marynarzy oprą- 
cowano i zatwierdzono uchwałę, która m.in. głosiła: "Ma
rynarze czują się częścią narodu polskiegoJ pragną wrócić 
do swego kraju, do sw.oićh rodzin. Uważają oni za swój 

29 "Polska Ludowa’’ /Wydawnictwo Polskiej Rady Jedności 
Demokratycznej/. Londyn - kwiecień 1945 r., s. 16. 26 *

26 AZG ZZM1P Gdańsk, sygn. 000102. Sprawozdanie z dzia
łalności CSM ZZT za okres 1.6.1944 r. - 1.4.1945 r.
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obowiązek obywatelski uznać rząd, wyłoniony w kraju,skła
dający się w przeważającej większości z ludzi, którzy by
li razem z narodem w jego najcięższym okresie i prowadzi
li go do walki*  Członkowie Zarządu, podejmując uchwałę 
w powyższej sprawie, uważali za swój obowiązek nie mil
czeć dłużej wobec faktów, których są świadkami tu, na te
renie emigracji londyńskiej... Tak zwany rząd londyński 
opiera się na antydemokratycznej konstytucji z 1935 roku 
narzuconej narodowi polskiemu przez wszechwładną klikę 
sanacyjną w Polsce przedwrześniowej. Polityka rządu emi
gracyjnego sprowadziła sprawę Polski do kompletnej izo
lacji od naszych sprzymierzeńców. Marynarze wiedzą dosko
nale, jaką to Polskę przygotowuje rząd londyński narodowi 
i w;, jaki sposób na podstawie sfabrykowanych przez siebie 
ustaw chce wziąć znów na obrożę cały naród. Zarząd posta
nowił zwrócić się do Polskiego Rządu Tymczasowego w Pol
sce o roztoczenie opieki nad Polską Marynarką Handlową, 
która jest własnością narodu oraz nad sprawami marynarzy. 
W związku z odrodzeniem się ruchu zawodowego w Polsce 
oraz powstaniem Centralnej Rady Związków Zawodowych, Za
rząd postanowił zgłosić akces do tej Rady i nawiązać 
z nią kontakt"27.

Wściekłość reakcji osiągnęła punkt kulminacyjny. 
Pierwsze represje posypały się na grupę marynarzy z Domu 

27 Tamże, sygn. 00066. Okólnik nr 1 CSM ZZT z 1.2.1945 r.
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Marynarza w Birkenhead, którzy podpisali rezolucję o uzna
niu Rządu Tymczasowego w kraju. Związek Armatorów Pol
skich w porozumieniu z Ministrem Przemysłu, Handlu i Że
glugi postanowili zlikwidować ośrodek rezerwy w Domu Ma
rynarza. Zapadła decyzja, by marynarzy z tego domu nie 

pokierować do pracy na polskich statkach . Podobne metody 
zastosowano względem innych długoletnich pracowników 
z kilku polskich statków, którzy nie wyrazili poparcia 
dla rządu londyńskiego. Zarząd Związku Marynarzy inter
weniował w tej sprawie u władz brytyjskich. Pomimo sprze
ciwu Zarządu Związku Marynarzy Ośrodek Rezerwy w Birken
head został zlikwidowany. Decyzja rządu londyńskiego,pod
jęta bez wiedzy przedstawiciela związku, wywołała oburze
nie wśród marynarzy. Próba złamania oporu marynarzy ter
rorem przez pozbawienie ich środków do życia spełzła na 
niczym. W wyniku interwencji sekretarza Brytyjskiego 
Związku Marynarzy i sekretarza I.T.F. J.H. Oldenbrocka 
oraz dzięki niezłomnej postawie pokrzywdzonych marynarzy, 
których nie udało się zmusić do wycofania podpisów złożo
nych pod rezolucją, niefortunne polecenie zostało wycofa- 
„„29 ne •

27 stycznia 1945 r. Polska Rada Jedności Demokra
tycznej zwołała wiec do Conway Hallu w Londynie pod has
łem uznania Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Eolskiej. 
56 Tamże, Okólnik nr 3 CSM ZZT z 1.3.1945 r.
29 "Głos Marynarza", Londyn 1945 r.» nr 4.



22?

Do wielkiej sali udekorowanej polskimi i alianckimi fla
gami przybyło 500 osób. Przedstawiciel brytyjskiego zwią
zku zawodowego Mr Richardson w swym przemówieniu omówił 
szkodliwą działalność reakcyjnej polskiej emigracji, jej 
rozrzutna życie i wielkie zarobki za fikcyjną pracę, cy
nizm i niski poziom moralny. Podkreślił, że reakcja ta 
zagraża nie tylko własnemu narodowi, ale i sprawie zwy
cięstwa. Wyraził nadzieję, iż demokratyczny Rząd Polski 
wkrótce zostanie uznany przez rządy sprzymierzone. Kulmi
nacyjnym punktem wiecu było odczytanie przez sekretarza 
Związku Marynarzy A. Kołodzieja uchwały zarządu tego 
związku o uznaniu za jedyną legalną władzę Rządu Tymcza
sowego w Polsce38.

Deklaracja Związku Marynarzy Polskich wywarła przy
gnębiające wrażenie w obozie reakcji polskiej. Rząd lon
dyński dysponujący olbrzymimi sumami pieniędzy, rozpoczął 
natychmiast wściekłą kampanię przeciwko zarządowi związ
ku. Uruchomiony został cały aparat administracyjny i pro
pagandowy. Radio polskie w Londynie i prasa rządowa sta
nęły do dyspozycji rozbijaczy organizacji marynarzy.Prze
wodnictwo w tej podłej nagonce objął ponownie minister 
Przemysłu, Handlu i Żeglugi J. Kwapiński, który ńa łamach 
"Dziennika Polskiego" ogłosił rozbijacką odezwę do mary
narzy. Stojący na usługach rządu londyńskiego Związek *

30 "Polska Ludowa". Londyn - Kwiecień 1945 r., s. 15
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Armatorów Polskich postanowił z dniem 1 lutego 1945 r. 

zerwać wszelkie stosunki z zarządem Związku Marynarzy. 

0 powyższej uchwale powiadomieni zostali kapitanowie sta

tków polskich, których zobowiązano do wstrzymania zezwo

leń wstępu na statki członkom zarządu Związku Marynarzy 

i jego przedstawicielom. Dodatkowo polecono kapitanom 

poinformować członków załóg wszystkich statków, że skła

dki członkowskie zbierane na konto obecnego zarządu ZZT 

będą obecnie wpłacane do depozytu, aż do chwili powstania 

nowego zarządu, lojalnego wobec rządu polskiego w Londy- 
nie^1. Uchwała ZAP doręczona została niezwłocznie mini

strowi P.H.l Ż- i uzyskała jego akceptację^2. Bezprawne 

poczynania ZAP skłoniły generalnego sekretarza I.T.F. I.H. 

Oldenbrocka do wystosowania listu do ZAP, w którym potę

pił uchwałę oraz wezwał do uznania Związku Marynarzy. 

W ślad za ZAP przeciwko zarządowi Związku Marynarzy wy

stąpił reakcyjny Zarząd Związku Kapitanów i Oficerów PMH 

na czele z jego prezesem kpt. J. Dąbkowsklm oraz wice

prezesem B. Korodziejewskim. W lutym 1945 r. Dział Spraw 

Morskich Ministerstwa P.H.l Ź.wydał pierwszy numer "Kotau- 

nikatu Informacyjnego", który stanowił jeszcze jeden 

z instrumentów propagandowych rządu londyńskiego przezna

czonych do rozbicia środowiska marynarskiego. Na łamach

WAP Gdańsk, sygn. IV/11, nr 40J. Uchwała Związku Arma
torów Polskich z 1.2.1945 r.

32 Tamże, Pismo Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi 
J. Kwapińskiego do ZAP z 5*2.1945  r.
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Komunikatu opublikowane zostało wezwanie J. Kwapińskiego 

skierowane do załóg polskich statków, w którym ostro po

tępiono uchwałę Zarządu Centralnej Sekcji ZZT. W tym sa

mym tonie utrzymana była również uchwała Reprezentacji 

Zagranicznej Klasowych Związków Zawodowych Polski w W. 

Brytanii, zawierająca apel do członków Związku Marynarzy 

o wyłonienie Komisji organizacyjnej, która by objęła cza
sowo kierownictwo związku^. Chodziło konkretnie o znale

zienie grupy marynarzy, którzy posłużyliby do rozbicia 

związku. Po aktywnej agitacji propagandowych organów rzą

du londyńskiego oraz poparciu ZAP część marynarzy dała 

się obałamucić i nastawić nieufnie, a nawet wrogo do za

rządu CSM. Szczególnie jaskrawe przypadki negatywnego 

stanowiska do uchwały podjętej przez zarząd CSM ZZT wy

stąpiły na m/s "Batory" i m/s "Sobieski". Okryte wojenną 

chwałą załogi dwóch największych polskich transatlantyków 

pierwsze stały się ofiarą wrogiej propagandy rządu londyń
skiego^.

Pomimo, że sposoby przeciwdziałania były bardzo 

ograniczone ze względu na niemal całkowite odcięcie od 

swych członków, to jednak w miarę posiadanych możliwości 

zarząd związku spokojnie i rzeczowo reagował na kłamstwa,

5^ Arch. KW PZPR Gdańsk, sygn. 49 IV/2. Komunikat Infor
macyjny nr 1 Działu Spraw Morskich Ministerstwa Prze
mysłu, Handlu i Żeglugi z 22.2.1945 r.

54 Tamże, Apel CSM ZZT z 15.2.1946 r 
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oszczerstwa i insynuacje, informując marynarzy o faktycz

nym stanie rzeczy. Niesprzyjająca koniunktura, w jakiej 

działał Związek Marynarzy na gruncie brytyjskim, miała 

swoje głębokie tło polityczne. Decyzje postanowień konfe

rencji jałtańskiej dotyczące m.in. spraw polskich, wywoła

ły ostrą replikę konserwatywnych kół brytyjskich. Dał te

mu wyraz w dniu 1 marca 1945 r. minister Eden podczas de

baty parlamentu brytyjskiego, który odpowiadając na py

tanie członka parlamentu Macka z Newcastle, złożył w 

imieniu Rządu Brytyjskiego następujące oświadczenie: 

"Członek parlamentu Mack zadał pytanie, czy przedstawi

cielom Rządu Lubelskiego zostaną obecnie udzielone ułat

wienia celem nawiązania tu kontaktów z marynarzami pols

kimi tak, jak kontakty takie mają przedstawiciele Rządu 

Londyńskiego. Odpowiedź brzmi: nie. Myśmy pod żadnym 

względem nie uznali Komitetu Lubelskiego. Nie uważamy go 
w ogóle za przedstawiciela Polski"99. Na tego rodzaju po

żywkach żerowała reakcyjna część emigracji polskiej,któ

ra przypuściła gwałtowny atak na Związek Marynarzy. Zgo

ła inne stanowisko w tej sprawie zajęła Polska Rada Jed

ności Demokratycznej, która na kolejnym wiecu zwołanym 

w Conway Hall w Londynie w dniu 15 marca 1945 zdema

skowała poczynania kliki reakcjonistów polskich. W pod

jętej rezolucji zebrani przesłali serdeczne pozdrowienia

39 AZG ZZMiP Gdańsk, sygn. 00107•
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Narodowi Polskiemu z okazji całkowitego wyzwolenia spod 

hitlerowskiej okupacji oraz domagali się m.in.:

1. cofnięcia jakiegokolwiek uznania i poparcia dla profa- 

szystowskiego "rządu" emigracyjnego w Londynie,natych

miastowej jego likwidacji i oddania wszystkich agend 

przedstawicielowi Polskiego Rządu Tymczasowego w War

szawie;

2. uznania przez Narody Zjednoczone zachodniej granicy 

Polski na linii rzek Odra i Nysa;

przyznania polskim demokratycznym organizacjom w W. 

Brytanii wszelkich ułatwień w pracy w zakresie prasy, 

radia itp. z jakich do tej pory korzystał "rząd" emi- 

gracy jny-7 .

W okresie ostrej nagonki na Związek Marynarzy du

żego poparcia udzielała mu powstała w wyzwolonej stolicy 

Komisja Centralna Związków Zawodowych. 1 marca 1945 r. 

Wydział Wykonawczy KC ZZ uchwalił rezolucję, w której 

m.in. apelował: "Komisja Centralna wita w swych szeregach 

Związek Marynarzy Polskich w Londynie. Marynarze Polscy 

mają poważny wkład w walce narodu Polskiego przeciw zabor

cy niemieckiemu o wolną, demokratyczną Polskę. Bracia Ma

rynarze - witamy z wielką radością wasz spontaniczny Od

rach, który objawił się w akcesie do KC ZZ. Waszym akce

sem pokazaliście, że tak myślicie, jak cały naród Polski.

9 "Polska Ludowa". Londyn - kwiecień 1945 s. 16.
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Łączycie się z nami sercem, nie dajecie wiary bankrutom 

politycznym. Wiedzcie o tyra, że cała Polska patrzy na Was 

z uznaniem i miłością, jako na swoich ukochanych synów 

i oczekuje chwili, kiedy powita Was na polskich wodach, 

na szerokim wybrzeżu Bałtyku. Polecamy Wam nie tylko 

organizować marynarzy, ale stać się ośrodkiem dookoła 

którego będą się skupiać polscy robotnicy i pracownicy 
emigracyjni"37. W dalszej części rezolucji KC ZZ złożyła 

stanowczy protest przeciwko szykanom stosowanym przez 

polskie sfery reakcyjne wobec Związku Marynarzy Polskich 

w W. Brytanii. Jednocześnie KC ZZ zwróciła się do Mini

sterstwa Pracy w Warszawie o niezwłoczną pomoc w ich 

obronie. Pismo podobnej treści zostało skierowane również 
38 do Międzynarodowej Federacji Transportowej w Londyni.

Na zjazdach związków zawodowych górników, metalow

ców i włókniarzy odbytych w dniu 18 marca 1945 r. w Kato

wicach i Łodzi, reprezentujących przeszło 300 000 robo

tników, powzięte zostały rezolucje wyrażające ostry pro

test przeciwko próbom rozbicia Związku Marynarzy Polskich 

na emigracji. Również Związek Zawodowy Wodniaków R.P. 

w imieniu stutysięcznej rzeszy marynarzy oraz pracowników 

morza i śródlądzla domagał się stanowczo położenia kresu * 38 

3z Arch. CRZZ Warszawa, sygn. 1/78. Rezolucja Wydziału 
Wykonawczego Komisji Centralnej Związków Zawodowych 
w Polsce z dnia 1.3.1945 r.

38 Tamże, Pismo Sekretarza Generalnego CK ZZ do Międzyna
rodowej Federacji Transportowej z 26.3.1945 r.
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rozbijackiej działalności Stańczyka i Kwaplńskiego39 40 41. Po
nadto apelował: "Związek Zawodowy Wodniaków R.P., którego 
potężny ruch zawodowy w Polsce posiada już znaczny dorobek 
przy odrodzeniu i odbudowie naszego Państwa, stawia sobie 
jako naczelne hasło i zadanie sprawę Waszej obrony i Wa
szego swobodnego rozwoju. My wodniacy morza i śródlądzia, 
jako najbardziej Wam bliscy łączymy się z Wami sercem. 
Nasi dzielni marynarze złączeni z nami w wspólnym i zwar
tym ruchu zawodowym prawdziwie demokratycznej Polski - 

40 niech nam żyją" .
Z okazji wyzwolenia Gdyni i Gdańska na Placu Zamko

wym w Warszawie odbył się J kwietnia 1945 r. wiec miesz
kańców stolicy transmitowany w całości przez warszawską 

41 rozgłośnię radiową . Na wiecu przemawiał m.in. prezydent 
B. Bierut, który podkreślił znaczenie, jakie ma dla Pol
ski odzyskanie portów nad Bałtykiem oraz szerokiego do
stępu do morza. Mieszkańcy stolicy poinformowani zostali 
o szykanach, jakie władze rządu emigracyjnego w Londynie 
stosują wobec członków zarządu i marynarzy, którzy solida
ryzują się z krajem. Wiadomość o marynarzach PMH zebrane 

39 Tamże, Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Zawodo
wego Wodniaków R.P. w Warszawie odbytego 15*3»1945  r*

40 Tamże, Rezolucja Związku Zawodowego Wodniaków R.P. 
w Warszawie z 15«3«1945 r.

41 AZG ZZM1P Gdańsk, sygn. 00089. Okólnik CSM ZZT z dnia 
5.4.1945 r.
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42na wiecu tłumy przyjęły z gorącym entuzjazmem . Sponta

niczna manifestacja uczuć ludności stolicy dotarła na fa

lach eteru do W. Brytanii budząc nadzieję w środowisku 

polskich marynarzy na szybki powrót do kraju. Rzeczywis

tość była jednak zupełnie inna. Prasa brytyjska już od 

dłuższego czasu podawała informacje, iż armatorzy polscy 

prowadzą zakulisowe pertraktacje z obcymi firmami w celu 
sprzedaży statków należących do całego narodu21-9. Na temat 

rządu londyńskiego pisano, że przewidując szybki koniec 

wojny stara się znaleźć sobie schronienie w faszystows

kiej Hiszpanii i w Irlandii dla kontynuowania swojej zbro

dniczej i antynarodowej działalności.

Napięcie spowodowane decyzją Zarządu Związku Mary

narzy w sprawie uznania Rządu Tymczasowego Rzeczypospoli

tej Polskiej utrzymywało się nadal. Do kapitanów statków 

została przesłana instrukcja w sprawie zorganizowania aż 

do odwołania odpowiedniej straży przy trapie w celu cał
kowitego odcięcia Zarządu Związku od swoich członków2*2*-. 

Rozbijacki związek kapitanów i oficerów PMH ogłosił ode

zwę, w której zakwestionował celowość powrotu floty han-

42 Tamże.

49 Arch. KW PZPR Gdańsk, sygn. 49 IV/2. Odezwa Zarządu 
CSM ZZT do mai^narzy PMH z 15.2.1945 r.

44 WAP Gdańsk, sygn. IV/11, nr J4O. Pismo GAI S.A. Wy
dział Eksploatacji do kapitanów statków: "Batory", 
"Sobieski", "Morska Wola", "Tobruk", "Białystok","Hel", 
"Poznań","Śląsk", "Kraków", "Katowice", "Wilno", "Ko
lno", "Krosno", "Kowel", "Kielce", "Kutno" z 8.J.1945r. 



235

dlowej do kraju oraz zaapelował o poparcie tej decyzji4-’. 
»

W takiej atmosferze odbył się w Liverpoolu 14 i 15 

kwietnia Walny Zjazd delegatów Centralnej Sekcji Morskiej 

ZZT. Na zjazd przybyło 43 delegatów reprezentujących za

łogi statków polskich oraz ośrodki rezerwy. Część delega

tów inspirowana przez swych możnych protektorów przybyła 

na zjazd po to, by za wszelką cenę opanować Związek Mary

narzy, bądź też brutalnie go rozbić. Trzonem tej grupy 

byli delegaci z "Batorego" i "Sobieskiego". Wbrew regula

minowi zjazdu wprowadzili oni na salę obrad dodatkowo 

trzech delegatów, by zapewnić sobie w ten sposób większo

ść podczas wyborów. Obrady zjazdu trwały przez awa dni. 

Mimo braku istotnych zarzutów przeciwko zarządowi, opozy

cyjni delegaci iiziałając w myśl otrzymanych instrukcji, 

głosowali za nieudzielaniem absolutorium ustępującemu za- 
4-6 rządowi . Po burzliwych obradach zjazd nie był w stanie 

wyłonić zarządu, który uzyskałby poparcie zdecydowanej 

większości delegatów. Wobec takiego stanu rzeczy postano

wiono zjazd odroczyć, a dalsze kierowanie organizacją za

wodową marynarzy powierzono staremu zarządowi. Delegaci 

zjazdu kategorycznie zażądali, aby składki członkowskie 

zatrzymane na polecenie ministra Kwapińskiego zostały za

rządowi wypłacone. Domagano się również cofnięcia zarzą-

45 Tamże, sygn. 17/11, nr 224. Okólnik nr 33 Związku ka
pitanów i oficerów PMH z 12.4.1945 r.

46 "Polska Pracy". Londyn - sierpień 1945 r
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dzenia zabraniającego prawa wstępu członkom zarządu i je
go przedstawicielom na statki polskie4?. Powyższe decyzje 
zostały uchwalone przez J1 delegatów.

To co było objawem woli większości marynarzy zebra
nych na zjeżdzie, nie odpowiadało jednak pąlskim dygnita
rzom. Już w kilka dni po zjeździe radio polskie w Londynie 
oraz "Dziennik Polski" poinformowały, że zjazd wybrał za- 

48 rząd z J. Fliglem na czele . Wśród załóg statków powsta
ło duże zaskoczenie i konsternacja. Fakt powołania nowego 
zarządu wbrew uchwale zjazdu oznaczał rozbicie związku. 
Samozwańczy zarząd mający do pomocy wszelkie środki admi- 
nistracyjno-policyjne pobrał od armatorów składki członko
wskie marynarzy w wysokości około 8 tys. funtów i rozpo
czął swą działalność. Wkrótce okazało się, że głównym za
daniem tego "zarządu" było ugruntowanie wrogiego nasta
wienia marynarzy do kraju i jego programu politycznego 
oraz namawianie do zaniechania myśli o powrocie statków 
oraz załóg* 48 49. Tego typu program działania był całkowicie 
zgodny z kursem polityki rządu londyńskiego. Przy pomocy 
oddanego sobie zarządu phciano upozorować legalność wszy
stkich machinacji i krętactw.

WAP Gdańsk, sygn. IV/10, nr 37 • Pismo CSM ZZT do ZAP 
z 20.4.19*5  r.

48 Tamże, Pismo CSM ZZT /J.Fllgla/ do ZAP w Londynie 
z 25.4.1945 r.

49 Arch. KW PZPR Gdańsk, sygn. 49 IV/2. Odezwa CSM ZZT 
z 15.2.1946 r.
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Działalność samozwańczego zarządu nie uzyskała za

twierdzenia Międzynarodowej Federacji Transportowej, któ
ra ignorowała wszelką jego korespondencję38. W liście do 

Imigration Office wyraźnie podkreśliła, że tylko A. Styk 

jest legalnym prezesem Centralnej Sekcji Morskiej ZZT. 

Stąd też rozbijacze z J. Fligiem na czele nie przebierali 

w środkach, aby podważyć zaufanie marynarzy do prawowite

go zarządu i w ten sposób wyeliminować go z aktywnej 

działalności w organizacji. Różnego rodzaju płatni agenci 

objeżdżali statki w ich imieniu i głosząc antynarodową 

propagandę wśród marynarzy, organizowali równocześnie ak

cje przeciwko zarządowi, który solidaryzował się z kra
jem31 .

8 maja 1945 r. podpisana została w Berlinie bezwa

runkowa kapitulacja hitlerowskich Niemiec. Wojna w Euro

pie zakończyła się. Bezpośrednio po tym radosnym fakcie 

zarząd CSM ZZT donosił: "Dziś po zakończeniu działań wo

jennych, gdy wszyscy inni marynarze alianccy wracają do 

swych domów, Raczkiewicz, Arciszewscy, Kwapińscy i inni 

robią wszystko, aby nas pozbawić możności powrotu do kra

ju. Dla nas ludzi pracy droga jest jasna. Droga, która 

prowadzi do kraju jest jedyną, którą pójdziemy. Naród 

polski będzie szczęśliwy, gdy do kraju nie wrócą ci, któ- 

38 Y/AP Gdańsk, sygn. IV/10, nr 37• Protokół z posiedzenia 
ZAP odbytego 2.5.1945 r. w Londynie.

AZG ZZM1P Gdańsk, sygn. OOO9O. Okólnik zjazdowy nr b 
CSM ZZT z 14.5.1945 r.
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rzy go gnębili przez całe lata, a którzy dziś starają 
się zakuć kraj w kajdany sanacyjne’’92.

4. Powrót_statków_l_ząłóg_JMH_do kraju

Zgodnie z uchwałami konferencji jałtańskiej zostały 
przeprowadzone w Moskwie w dniach 17-21 czerwca konsulta
cje w sprawie utworzenia w Polsce Tymczasowego Rządu Je
dności Narodowej. Reprezentantem polskich emigracyjnych 
kół demokratycznych z terenu W. Brytanii na naradach mos
kiewskich był sekretarz CSM ZZT Antoni Kołodziej. Fakt 
ten świadczył o dużym uznaniu dla Związku Marynarzy i za
razem organizacji "Jedność i Czyn" za ich jednoznaczną 
postawę polityczną. Postawa ta została w pełni uznana 
i doceniona przez Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Pols
kiej i Rząd Związku Radzieckiego99.

28 czerwca 1945 r. został utworzony Tymczasowy Rząd 
Jedności Narodowej. Ten historyczny fakt oznaczał likwi
dację rządu londyńskiego. Utworzenie rządu cieszącego się 
pełnym zaufaniem, uznaniem i poparciem narodu zostało en
tuzjastycznie przyjęte w lewicowym środowisku marynarzy 
polskich w W. Brytanii. Inna była natomiast reakcja skom
promitowanej kliki. Dosłownie na trzy dni przed uznaniem 
przez Stany Zjednoczone i W. Brytanię Rządu Jedności Na
rodowej w Polsce odbyło się 2 llpca 19^5 w' Londynie 
92 Tamże, Okólnik zjazdowy nr 6 CSM ZZT z 14.5.1945 r» 
99 Tamże, sygn. 00092. Okólnik nr 8 CSM ZZT z 25*6.1945r.
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nagłe posiedzenie rządu emigracyjnego z udziałem m.in. 
prezesa reakcyjnego związku kapitanów i oficerów J. Dąb- 
kowskiego oraz prezesa samozwańczego związku marynarzy 
J*  Fligla. Posiedzenie zostało zwołane ze względu na roz
wój sytuacji na arenie międzynarodowej. W wyniku podję
tych na posiedzeniu uchwał J. Kwapiński rozesłał w dniu 
3 lipca 1945 r. telegraficzne zarządzenie na statki M, 
w którym oznajmił, że w imieniu polskich załóg wystąpił 
do brytyjskiego Ministerstwa Transportu Wojennego z ape
lem, aby nie kierowano statków polskich na wody kontrolo
wane przez rząd radziecki. Twierdził on dalej, że uczynił 
to na skutek postulatów wysuniętych przez zainteresowane 
organizacje, tj. przez związek oficerów i przez związek 
marynarzy 5*.

Tym marynarzom i oficerom, którzy na znak protestu 
przeciwko uznaniu przez rządy alianckie Rządu Jedności 
Narodowej zejdą ze statków, obiecywał jednorazową odprawę 
w wysokości trzymiesięcznego uposażenia oraz możliwość 
otrzymania zatrudnienia w Kanadzie, Australii itp.55. 
Przewidując zmianę sytuacji politycznej, walne zebranie 
kapitanów i oficerów PMH powzięło 4 lipca 1945 r*  uchwałę, 
która wytyczała stanowisko, jakie mają zająć kapitanowie

Arch. Kff PZPR Gdańsk, sygn. 49 TV/2. Komunikat wewnętrzny organizacji "Zjednoczenie Polski". Londyn - li
piec 1945 r.

55 AZG ZZM1P Gdańsk, sygn. 00093*  Okólnik nr 9 CSM ZZT 
z 5*7*1945  r*
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i oficerowie w razie cofnięcia przez aliantów uznania 

rządowi londyńskiemu. Uchwała głosiła: "Obowiązkiem wszy

stkich kapitanów i oficerów jest zdać statki pod opiekę 

British Ministryof War Transport lub przedstawicieli Sea 
transport i w ciągu 24 godzin zejść z pokładu"9’.

5 lipca 1945 r. Stany Zjednoczone i W. Brytania co

fnęły uznanie dla polskiego rządu emigracyjnego w Londy

nie. Stosownie do uchwał walnego zebrania z dnia 4 lipca 

zarząd związku kapitanów i oficerów wysłał 6 lipca depe

szę na wszystkie statki PMH, w której polecił opuścić je

dnostki w ciągu 24 godzin. Następnego dnia zarząd związku 

kapitanów i oficerów spotkał się na wspólnym posiedzeniu 

z zarządem samozwańczego związku marynarzy i mógł z zado

woleniem stwierdzić, że w powyższej sprawie nie dzielą 

ich żadne różnice. Tego rodzaju stanowisko musiało zyskać 

aprobatę premiera zbankrutowanego rządu londyńskiego,któ

ry w telegramie z dnia 7 lipca donosił: "Dziękuję Związ

kowi Kapitanów, Oficerów Pokładowych, Maszynowych i Ra

diotelegrafistów PMH za zajęte przez nich stanowisko, 
57 godne Polskiej Marynarki Handlowej"-^'.

Inny punkt widzenia w tej sprawie miał Zarząd Cen

tralnej Sekcji Morskiej ZZT, który w uchwale skierowanej 

do marynarzy pisał: ^Kwapiński zgłosił imieniem załóg 

9 Wytknięty kurs /broszura wydana przez Związek Kapita
nów, Oficerów Pokładowych, Maszynowych i Radiotelegra
fistów PR®/. Londyn 1946 r.

9? Tamże.
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polskich oświadczenie do angielskiego Ministra Transpor

tu Wojennego, aby nie wysyłał statków na wody kontrolo

wane przez rząd radziecki, czyli żąda, aby nas ;nie puścić 

do Gdyni, Gdańska i innych portów polskich. Do niedawna 

pozwalano polskim statkom chodzić do Murmańska i Archan- 

gielska. Nie obawiano się niczego. Dziś gdy kraj czeka na 

pomoc w postaci żywności, odzieży, lekarstw dla wynędz

niałej ludności i chorych dzieci, ten sam dobroczyńca lu

dzkości, który gardłował przez całe lata o pomocy dla 

Polski, gdy możliwość pomocy zaistniała, zwraca się do 

władz angielskich o niewysyłanle polskich statków z pomo

cą dla polskich obywateli. Wszystko to robi w imieniu 

polskich marynarzy i oficerów M.H. U władz angielskich 

Kwapiński żąda, aby nas nie wpuszczano do własnego domu 

i rodzin. Przechodzimy w chwili obecnej ostatnią i naj

cięższą próbę skoncentrowanej propagandy emigracyjnej 

kliki przeciw wracającej do życia państwowości polskiej 

i wierzymy, że i to wytrzymamy. Nie pozwolimy ograbić 

z kapitału moralnego marynarzy, nagromadzonego pracą 

w ciężkich warunkach wojennych. Dziś wiadomym jest, że 

Polska Flota Handlowa wraca do kraju przekazana Rządowi 

Jedności Narodowej. Ministrem Żeglugi mianowany został 

dr St. Jędrychowski. Wszelkie domysły co do losów statków 

skończone. Wątpliwości co do zamiarów urzędowych emigran

tów rozwiane. Przepojeni jadem nienawiści ludzie cl nie 

cofną się przed niczym, byle tylko jak najbardziej utrud
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nić przywrócenie normalnych warunków w Polsce. Ostatnim 

zadaniem Kwapińskiego na terenie Hffi jest dezorganizacja 

życia i pracy w żegludze. Marynarze, apelujemy do Was, 

abyścle pozostali na statkach. Spełniajcie swe obowiązki 

normalnie w oczekiwaniu zarządzeń Ministerstwa Żeglugi 

Rządu Jedności Narodowej w Warszawie. Nie pozwólcie się 

prowokować ludziom, którzy mają na celu spowodować dezor

ganizację na statkach, aby tym sposobem osiągnąć swój 

niecny cel szkodzenia w stabilizacji tycia państwowego 
odrodzonej Polski"38.

Podobne zdanie na ten temat miał generalny dyrektor 

GAL M. Plinius, będący z ramienia rządu londyńskiego ku

ratorem polskich statków należących do przedsiębiorstw 

państwowych. Mimo iż z pochodzenia był Duńczykiem, to je

dnak bezpośrednio po utworzeniu Rządu Jedności Narodowej 

przesłał telegram, w którym zadeklarował gotowość współ- 

pracy wraz z przedsiębiorstwami żeglugowymi77. Reakcyjny 

związek kapitanów i oficerów przygotował jednak inne al

ternatywy. Były to konkretnie aż trzy projekty, z których 

każdy krył w sobie perfidny plan oderwania Polskiej Mary
narki Handlowej od narodu* 68. Pierwszy projekt przewidywał 

możliwość przejęcia kontroli nad IMH przez Międzynarodową 

38 AZG ZZMiP Gdańsk, sygn. 00093- Okólnik nr 9 CSM ZZT 
z 5*7.1945  r.

33 A. Kołodziej: Powrót polskich statków. "Głos Wybrzeża" 
1970 r., nr 187, s. 6.

68 Wytknięty kurs, op.cit.
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Komisję Skarbową /Interim Treasury Committee/ z tym, że 

poza granicami W. Brytanii opiekę nad statkami miały 

sprawować konsulaty brytyjskie. W wypadku gdyby projekt 

pierwszy okazał się nierealny, wówczas w myśl drugiego 

projektu statki PMH miały zostać przejęte w charakterze 

transportowców przez Polską Marynarkę Wojenną lub przez 

dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w W. Brytanii. Ta forma 

opieki miała gwarantować podobno najbardziej odpowiednie
Gd "zabezpieczenie przed wpływami Komitetu Lubelskiego"

W projekcie trzecim zarząd związku kapitanów i oficerów 

zaproponował, by brytyjskie Ministerstwo Transportu Wo

jennego formalnie wydzierżawiło puste statki PMH na za

sadzie tzw. Bare-Boat Charter, tj. czarteru bez załogi, 

a następnie zatrudniło polski personel morski, naturalnie 

odpowiednio wyselekcjonowany .

Dwa pierwsze projekty nie doczekały się realizacji. 

Zarząd związku kapitanów i oficerów z ubolewaniem stwier-

■ Przy formułowaniu tej alternatywy nie brano jeszcze 
pod uwagę okoliczności, że podobny problem związany 
z powrotem żołnierzy do Polski wystąpić może wkrótce 
w całych polskich siłach zbrojnych na obczyźnie.Szcze
gólnie jaskrawo wystąpił ten problem właśnie w Polskiej 
Marynarce Wojennej. Pełne opracowanie tego interesują
cego tematu zamieszczone zostało w publikacji książko
wej Wł. Szczerkowskiego: ORP "Błyskawica". Gdańsk 
1970 r., s. 85-102.
Dotychczas wszystkie niemal statki polskie były wy
dzierżawiane przez brytyjskie Ministerstwo Transportu 
Wojennego na zasadzie tzw. czarteru na czas /Time Char
ter/. Zgodnie z warunkami tego czarteru, wydzierżawia
jący stawiał statek wraz z załogą do dyspozycji dzier
żawcy i utrzymywał go w pełnej gotowości technicznej, 
ponosząc koszty utrzymania załogi. 
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dził, że na losy propozycji wpłynęła niekorzystnie odby
wająca się wówczas konferencja poczdamska63. Pozostawał 

więc trzeci i ostatni projekt, który można było zrealizo

wać po uprzednim opuszczeniu statków przez ich załogi. 

Propaganda rządu londyńskiego przy pomocy emigracyjnej 

prasy i radia przypuściła więc ostatni szturm- Pod wpły

wem kłamliwej agitacji na niektórych statkach zapadły de

cyzje zejścia z pokładu. 11 lipca jako pierwsza opuściła 
statek załoga s/s "Śląsk" w czasie postoju w Bristolu64 65 66. 

Na statku pozostał jedynie trzeci mechanik, który z pole

cenia kapitana sprawować miał pieczę nad mechanizmami 

przez kilka dni. Przed opuszczeniem statku zostały wyga

szone ^cotły, wypompowano zenzy oraz zamknięto wszystkie 

pomieszczenia. Wszyscy oficerowie oraz załoga zostali 

skreśleni z listy ewidencyjnej statku, zdano ostatni
65dziennik okrętowy . Podobna sytuacja była również na s/s 

"Poznań". Obydwa statki zostały obsadzone załogą brytyjs- 
66 ką łącznie z kapitanami .

63 Wytknięty kurs, op.cit.

64 WAP Gdańsk, sygn. IV/10, nr 950. Dziennik okrętowy 
s/s "Śląsk".

65
Tamże, sygn. TV/11, nr 1196. List kapitana s/s "Śląsk" 
J. Nierojewskiego do Gdynia America Shipping Lines Ltd 
z 12.7.1945 r.

66 Tamże, sygn. IV/lO,nr 245- Raport kpt. ż.w. T. Meis
snera z 14.7.1945 r.
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Bardzo trudna sytuacja była również na flagowym 

statku PMH m/s "Batory", który już od dawna otaczano 

"szczególną opieką" władz rządu londyńskiego. Aktyw po

lityczny był tu jeszcze dość słaby i nie potrafił opano

wać sytuacji. Większość załogi wyraziła chęć pozostania 

poza granicami kraju. W tej sytuacji nastąpiło natych

miastowe wydzierżawienie statku bez załogi z dniem 1J 
lipca 1945 r.6?• Na burcie statku namalowany został na

pis w języku angielskim "port ojczysty Londyn", a 16 lip

ca zmieniono banderę polską na brytyjską. Dotychczasowa 

załoga wraz z kapitanem zamustrowała na warunkach brytyj

skich. Kapitan statku otrzymał następującą instrukcję: 

"Pan, jako dowódca brytyjskiego statku, winien stosować 

się do kodeksu Merchant Shipping Act oraz meldować się, 

jak tego wymaga ów kodeks w konsulatach J. Kr. Mości 

w obcych portach i u Inspektorów Załogowych w portach 

brytyjskich poza Zjednoczonym Królestwem" . Jeśli chodzi 

o czas trwania dzierżawy, to ustalono, że statek przej

dzie ponownie na poprzedni czarter na czas z chwilą, gdy 

można go będzie obsadzić załogą gotową pływać pod polską 
banderą69.

6? Tamże, sygn. IY/11, nr J60. Pismo Dyrektora Zarządza
jącego GAL S.A. W Londynie M. Pliniusa do Departamen
tu Morskiego Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicz
nego w Warszawie z 16.9.1945 r.
Wytknięty kurs, op.cit.
Okres trwania czarteru na czas ustalony z Brytyjskim 
Ministerstwem Transoortu Wojennego, obowiązywać miał 
co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu wojny z Niemca
mi z 3-miesięcznym wypowiedzeniem.
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19 lipca oficerowie i załoga s/s "Kościuszko", 

który znajdował się w Capetown, odmówili wyjścia w morze 

pod banderą polską- Z tych samych więc powodów jak w 

przypadku m/s "Batory" statek przeszedł na czarter bez 
załogi z dniem 28 lipca 1945 r.?°. Były to najbardziej 

jaskrawe przypadki ulegania demagogii londyńskiej. Praw

dą jest, że na niewielu statkach PMH praca odbywała się 

normalnie, ale oprócz wymienionych wyżej sytuacji wszę

dzie natrafiano na zdecydowany opór marynarzy zrzeszonych 

w CSM ZZT. Zdarzały się nawet fakty pobicia marynarzy 

broniących swego stanowiska i pilnujących całości statku. 

Na m/s "Sobieski" obałamucenl przez zwolenników Kwapiń- 

skiego niektórzy członkowie załogi rzucili się na sekre

tarza związku, który wyjaśniał im prawdziwą sytuację 

w kraju, i pobili go dotkliwie. Ci, którzy pozostali na 

statkach, byli zmuszeni prowadzić niekończące się dyskus

je z osobami o chwiejnych zapatrywaniach politycznych.

Trzeba było również pilnować jednostek przed ewen

tualnym uszkodzeniem. Np. na s/s "Kraków" zdemoralizowana 

załoga zdewastowała niektóre pomieszczenia statku i znisz

czyła prowiant, oblewając artykuły spożywcze naftą i kwa

sami. Na "Morskiej Woli" pozostało tylko czterech człon

ków załogi /Recki, Ch.oderskl, Zorget, Brykalskl/. Mecha

nicy opuszczający statek uszkodzili silnik główny, uniemo

żliwiając tym samym jego rozruch. Tak uszczuplona załoga 

?® WAP Gdańsk, sygn. 17/11, nr 560, op.cit.
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przez wiele dni samorzutnie dbała o bezpieczeństwo stat

ku. Opornych marynarzy próbowano usunąć siłą ze statku 

przy pomocy miejscowego komisariatu policji, a gdy i to 
nie dało rezultatu, pozbawiono ich podstępnie prowiantu71 

"Morska Wola", podobnie zresztą jak i szereg innych pol

skich statków, stała bezczynnie w porcie ponad dwa mie

siące. Nie było kapitanów, oficerów ani dostatecznej ilo

ści załóg do ich obsadzenia. Kraj oczekiwał na dostawy 

lekarstw, żywności, odzieży, a statków nie można było wy

ekspediować .

Przeciwnicy powrotu do Polski przy realizacji 

swych niecnych zamiarów posługiwali się oszustwem i pro

wokacją. Taką metodą chciano np. skłonić załogę "Opola" 

do opuszczenia statku w Stanach Zjednoczonych. Dla posz

czególnych członków załogi przygotowane zostały uprzednio 

paszporty i wizy amerykańskie ze sfałszowanymi podpisami, 

pod któiynni stwierdzano, że niżej podpisani proszą o po

zostanie w USA, gdyż nie chcą uznawać rządu komunistycz
nego w Polsce72. To jawne, bezczelne oszustwo przyniosło 

rezultaty wręcz przeciwne, niż przewidywali fałszerze 

podpisów. Kapitan Jędrzejewski oświadczył, że jeśli tylko 

znajdzie choćby sześciu ludzi do pełnienia wacht, to 

"Opole" bezwarunkowo weźmie kurs na Europę. Chętnych zna

lazło się znacznie więcej.
77 Tomasz Brykalski: Relacja pt. "Zwyciężyła słuszna 

sprawa", s. 228 /w zbiorach AZG ZZMiP Gdańsk/. 
Czesław Głuch: Relacja pt. "Działalność organizacji 
PPR na terenie 7/.Brytanii w 1. 1942-1946 /w zbiorach
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Typową natomiast prowokacją była kampania rozpętana 

w reakcyjnym "Dzienniku Polskim" przeciwko lewicy związ

kowej, do której posłużył fakt znalezienia w Tamizie 

zwłok mł.stewarda W. Kawki z s/s "Kowel" w dniu 21 sier

pnia 1945 r. Ze strony "Dziennika Polskiego" i jego wy

znawców czynione były usilne starania, aby za pośrednic

twem prasy poinformować odpowiednio opinię publiczną 

o rzekomym niebezpieczeństwie terroru agentów warszaw

skich na terenie W. Brytanii. Według sfingowanej relacji 

mł.steward miał zginąć w wyniku bójki na tle politycznym. 

W czasie pogrzebu przedstawiciele związku kapitanów 

i oficerów oraz rozbijackiego związku marynarzy wygłosili 

płomienne przemówienia, w których raz jeszcze dali wyraz 

swojej nienawiści do ustroju w Polsce. Próba skłócenia 

marynarzy nie powiodła się. Na podstawie drobiazgowo pro

wadzonych dochodzeń policyjnych stwierdzono wypadek samo- 

bójstwa mł.stewarda'7.

Marynarze PMH zajmowali w zasadzie stanowisko jedno

znaczne w sprawie powrotu do Polski. Naczelną dewizą było 

twierdzenie, że pomimo wszelkich przeszkód statki do Pol- 
, 74ski muszą pójść i pójdą-. "Na nic się zdadzą - pisał ma

rynarz F. Stachyra - telegraficzne zarządzenia byłego mi

Arch. KW PZPR Gdańsk/.
?3 Arch. KW PZPR Gdańsk, sygn. 49 IV/2. Okólnik nr 11 CSM 

ZZT z 7.9.1945 r.
?4 Tamże. Pismo prezesa CSM ZZT A. Styka do F. Stachyry 

z 13.7.1945 r.
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nistra Kwapińskiego na statki marynarki handlowej. Na nic 
się zdadzą uchwały z dnia 4 lipca 1945 r» Związku Ofice
rów Marynarki Handlowej w Londynie, aby statki polskie 
opuścić i by w ten sposób uniemożliwić normalną pracę. My 
marynarze postaramy się te dwa dokumenty pieczołowicie 
przywieźć do kraju, jako świadectwo ohydnej roboty.Powrót 
floty handlowej do Polski jest tylko kwestią czasu. Flota 
handlowa jest własnością narodu i ona będzie narodowi 
zwrócona"?9. Ci marynarze, którzy opuścili statki znęceni 

materialnymi propozycjami Kwapińskiego otrzymania jedno
razowej kwoty w wysokości około 100 funtów, po bezskute
cznych wyczekiwaniach w biurach i gabinetach armatorów 
zorientowali się w swej pomyłce i żałując swego postępo
wania po jakimś czasie przybyli z powrotem. Nieznaczny 
procent marynarzy zdecydował się na dożywotnią tułaczkę. 
Wśród nich byli jednak i tacy, którzy postanowili pozo
stać za granicą, ponieważ założyli rodziny i nie widzieli 
osobistej potrzeby powrotu do kraju. Inaczej nieco rzecz 
się miała w środowisku oficerskim. W szeregu przypadków 
opuszczała statki jedynie kadra oficerska.

W połowie lipca 1945 r. odbyło się kolejne zebra
nie zarządu związku kapitanów i oficerów PMH, na którym 
opracowano memoriał wzywający personel oficerski pozosta
jący nadal na polskich statkach do natychmiastowego wyko
nania instrukcji z dnia 4 lipca, dotyczącej opuszczenia 
?9 "Polska Demokratyczna’’. Londyn - sierpień*1945  r.
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i przekazania statków Anglikom. Do powyższego polecenia 

dostosowała się kadra oficerska z 16 statków, co stanowi

ło około 50/5 całego personelu oficerskiego. Tego typu ak

cja zorganizowana w imię tzw. solidarności koleżeńskiej 

i zawodowej spotkała się z potępieniem nawet ze strony 

oficerów brytyjskiej Marynarki Handlowej. Jeden z nich 

przejmując s/s "Kielce" oświadczył, że postępowanie ofi

cerów polskich pozostanie czarną plamą na imieniu pol- 
, . 76skiego marynarza .

Wielu jednak kapitanów i oficerów nie zgodziło się 

z uchwałą o opuszczaniu statków i opowiedziało się za po

wrotem statków i załóg. Najlepszą odpowiedzią dla Kwapić- 

skiego i jego pomocników - oświadczyli oni - będą sami 

oficerowie, którzy wraz z marynarzami z radością przepro

wadzą polskie statki do portów Gdyni, Gdańska i Szczeci- 

na". I tak np. kpt, ż.w. R. Choynowski dov/odzący s/s 

"7/ilno", zgłosił pisemnie do zarządu GAL w Londynie, że 

mając na uwadze dobro PMH, oficerowie i załoga postanowi
li pozostać na swoich stanowiskach76 * 78. Na wielu jeszcze 

innych jednostkach floty handlowej apel o jak najszybszy 

76 Arch. KW PZPR Gdańsk, sygn. 49 IV/2. List prezesa CSM 
ZZT A. Styka do F. Stachyry z 13*7*1945  r.

^7 Tamże, sygn. 49 IV/4. Komunikat wewnętrzny organizacji 
Zjednoczenie Polski. Londyn - lipiec 1945 r*

78 Muzeum Historii Miasta Gdyni /bez sygn./. Pismo kapi
tana s/s "Wilno" R. Chojnowskiego do zarządu GAL S.A. 
w Londynie z 9*7.1945  r*
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powrót statków do kraju został dobrze przyjęty przez ka

drę oficerską i załogi. 12 lipca 1945 r. została opubli

kowana odezwa podpisana przez grupę oficerów, którzy po

tępili uchwałę podjętą przez zarząd związku kapitanów 

i oficerów PMH. Stwierdzili oni, że tego typu uchwała 

niegodna Polaka i oficera jest przestępstwem wobec ojczy

zny i rodzin, oraz że zarząd związku kapitanów i oficerów 

nie ma prawa narzucać członkom związku żadnych poglądów 

politycznych. Zwrócono się z apelem do personelu wszyst

kich stopni na polskich statkach o pozostawanie na swych 
stanowiskach i kontynuowanie pracy73.

Dużej pomocy w opanowaniu trudnej sytuacji jaka 

zaistniała w PMH udzieliły aktywowi związkowemu i działa

czom organizacji postępowych władze w Polsce. W połowie 

lipca 1945 r. przybył do Londynu członek Rządu Jedności 

Narodowej minister Żeglugi i Handlu Zagranicznego dr Ste

fan Jędrychowski. Z jego inicjatywy została zwołana 15 

lipca konferencja z udziałem przedstawicieli: Związku Ma- 

rynarzy, Kapitanów i Oficerów, ZAP i GAL . Minister S. 

Jędrychovzski wezwał wszystkich kapitanów, oficerów i ma

rynarzy, którzy opuścili statki do zarejestrowania się 

w Biurze Rezerwy i podjęcia pracy do dnia 10 września 

1945 r. Nie ma żadnych podstaw, oświadczył, które by 

7) Odezwę podpisali następujący oficerowie: J.Tarnowski, 
G.Ładwon, G.Ławrynowiez, Z.Kantorowski, W.Brański, R. 
Wodniak, M.Marejko, T.Cichocki, C.Adamowicz, R.Kadłu- 
bański, R.Ciszewski.

b0 AZG ZZMiP Gdańsk,sygn.00095.Okólnik CSM ZZT z 1?.8. 
1945 r.
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usprawiedliwiały dalsze pozostawanie polskich obywateli 

na obcej ziemi. "Czeka na Was kraj, do powrotu wzywa na

ród, czekają na Was rodziny i praca dla odbudowy kraju. 

Ci wszyscy, którzy w wyznaczonym terminie nie podejmą 

pracy, będą uważani za osoby, które opuściły służbę w 
8*1Polskiej Marynarce Handlowej" . Tym natomiast, którzy 

wrócą do pracy min. Jędrychowski zapewnił jak najdalej 

idącą pomoc i poparcie. Równocześnie ostrzegł tych wszy

stkich, którzy rozsiewają kłamliwe wiadomości o Polsce, 

wprowadzają zamęt i dezorganizację i przeszkadzają w po

wrocie do kraju. 0 powrót do kraju zaapelował również 

przebywający w tym czasie w Londynie Kazimierz Rusinek, 

przedstawiciel Zarządu Głównego ZZT i członek Komisji 

Centralnej ZZ w Polsce. "Wy Marynarze i Oficerowie wracaj

cie. Wrócicie i przekonacie się naocznie, że Polska jest 

wolna i demokratyczna i że propaganda londyńczyków byxa 
82 kłamstwem i oszukiwaniem Was" •

Trudna sytuacja, jaka Istniała dotychczas w środo

wisku oficerów, zmieniła się radykalnie z chwilą powsta

nia Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego Związku Ofice?-- 

rów PMH, który odgrodził się zdecydowanie od reakcyjnego 
związku kapitanów i oficerów8^. Swój akces do związku wy- 

. jiiui ■■ r -r I r • ■ J. i. i 11 -
Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni /bez sygn./. Odezwa 
Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicznego dr S. Jędrycho- 
wskiego do kapitanów, oficerów i marynarzy HE w W.
Brytanii z 23.8.1945 r. w

82 AZG ZZMiP Gdańsk, sygn. OOO95  Okólnik nr 10 CSM ZZT 
z 17.8.1945 r.

*

83 WAP Gdańsk, sygn. IV/11, nr 403  Okólnik nr 37 Związku*
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raziło około 100 kapitanów i oficerów, którzy zwrócili 

się do Rządu Jedności Narodowej, ażeby każdy statek floty 

handlowej kierować do portów macierzystych w celu umożll- 
84wienia załogom powrotu do wolnego kraju . Zwracając się 

do wszystkich oficerów i marynarzy polskich Tymczasowy 

Komitet Organizacyjny oficerów PMH apelował: "0 Polskę 
można walczyć wszędzie, ale budować tylko w kraju"®9. No

wo powstały Związek nawiązał ścisłą współpracę ze Związ

kiem Marynarzy.

Pierwszoplanowym zadaniem, które trzęba było nie

zwłocznie realizować, było uzupełnianie kadr we flocie. 

Kończył się już bowiem okres działalności statków w czar

terze brytyjskiego ministerstwa transportu wojennego. Ry

sowały się również nadzieje na stopniowe zwalnianie po

szczególnych jednostek spod dyrektyw międzynarodowej or

ganizacji żeglugowej "United Maritime Authority", która 

powstała w 1944 roku w celu skupienia sił dla szybkiego 
zakończenia wojny®®.

Kapitanów, Oficerów Pokładowych, Maszynowych i Radio
telegrafistów PMH z 3.10.1945 x*»  

84 Oficerowie PMH wierni krajowi. "Kurier Polski". Lon
dyn, 13.10.1945 r.

®9 WAP Gdańsk, sygn. TV/11, nr 403*  Apel Tymczasowego Ko
mitetu Organizacyjnego Oficerów PMH z 7*11  *1945  r<<

86 ' ■Międzynarodowa organizacja żeglugowa znana pod skrótem 
U.M.A. zakończyła swą działalność 2.3.1946 r. •
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Zbliżał się nieuchronnie moment powrotu polskich 

statków. Zarząd Związku Marynarzy odbył w tej sprawie 

kilka konferencji, na których poruszany był problem ob

sadzenia załogą tych statków, które na polecenie emigra

cyjnego rządu w Londynie zostały częściowo opuszczone. 

Był to problem o tyle skomplikowany, że trzeba go było 

rozstrzygać przy udziale ludzi ze sfer żeglugowych, 

i którzy mimo iż opowiedzieli się za nową władzą w kraju, 

to jednak na każdym kroku zajmując stanowisko bardzo for- 

malistyczne, czynili wszystko, aby jak najbardziej utru
dnić obsadzenie statków nowymi załogami8?.

W pierwszej kolejności miał zostać skierowany do 

kraju s/s "Kraków", który został zwolniony z czarteru 28 

sierpnia 1945 r. Od skompletowania załogi zależało więc, 

czy pierwszy polski statek powróci do ojczystego portu. 

Dyrekcja GAL przesłała w tej sprawie pismo do kapitanów 

poszczególnych statków, w którym zapytywała, czy wśród 

członków załóg są tacy, którzy wyrazili zgodę na podróż 
OQ 

do Polski . Znalazła się pierwsza grupa ochotników. Sta

tek, miał odpłynąć 18 września z Hull pod dowództwem kpt. 

ż.w. Bolesława Mikszty. Przeciwnicy powrotu do Polski 

podsycani przez swych protektorów robili wszystko, by nie 

dopuścić do wypłynięcia statku. Nieprzypadkowo więc reak

cyjny związek kapitanów i oficerów wydał 6 września 1945r» 

8? A. Kołodziej: Ich trzydziestu sześciu. Gdynia 1968 r., 
s. 212.

88 WAP Gdańsk, sygn. IV/11, nr 557- Pismo Wydziału Techni
cznego GAL S.A. do kapitana s/s "Katowice" 28.8.1945r. 
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kolejny apel wzywający do opuszczenia statków. Ostatnia 

akcja rozbijaczy nie odniosła tym razem spodziewanych 

skutków. Ani jeden oficer i marynarz nie zszedł ze stat

ku; wprost przeciwnie - wielu chętnych zgłosiło się do 

pracy. Nawet na kilka godzin przed wypłynięciem s/s "Kra

ków" starano się zmusić załogę do opuszczenia statku 
i grożono jej pobiciem8^. Nie odniosło to jednak skutku.

21 września o godz. 15*07  s/s "Kraków" przycumował 
przy Nabrzeżu Polskim w Gdyni^0. Po sześcioletniej rozłą

ce załoga statku znalazła się w polskim porcie. Był to 

moment uroczysty i zarazem przełomowy. W sali posiedzeń 

Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni odbyło się uroczyste po

witanie załogi statku "Kraków", w którym udział wzięli 

przedstawiciele władz państwowych, Marynarki Wojennej 

i Wojska Polskiego oraz władz samorządowych7 • Zebrani 

zaapelowali do przybyłych z obczyzny polskich marynarzy, 

by wezwali do powrotu wszystkich pozostałych. Na apel od

powiedział kpt. ż.w. B. Mikszta, który wyraził pewność, 

że za "Krakowem" wrócą wszystkie pozostałe statki polskie. 

Jako drugi statek zawinął do Gdyni 28 września s/s "Kato

wice" /kpt. ż.w. K. Ostapowicz/.

8$ Antoni Styk: Relacja pt. "Moja działalność społeczno- 
polityczna na terenie W. Brytanii w 1. 1940-1946" /w 
zbiorach Arch. KW PZPR Gdańsk/.

90 WAP Gdańsk, sygn. 17/10, nr 6/0. Dziennik okrętowy s/s 
"Kraków".

"Kurier Polski". Londyn, 6.10.1945 r.
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Oczekiwany z niecierpliwością przez polskich mary

narzy w W. Brytanii s/s "Kraków" przybył do Hull 2J paź

dziernika. Wiadomość o powrocie s/s "Kraków" wraz z grupą 

oficerów i marynarzy zamustrowanych' w Gdyni, którzy prze

żyli wojnę w kraju, rozeszła się lotem błyskawicy wśród 

błąkających się po bruku marynarzy. Oblegano przybyłych, 

by się dowiedzieć o prawdziwej sytuacji w Polsce. Przyby

li z kraju marynarze przywieźli z sobą ogromny ładunek 

entuzjazmu, opowiadali o przebytych cierpieniach osobis

tych 1 całego narodu i o pracy nad odbudową. Była to naj

lepsza propaganda. Jeden z działaczy Związku Marynarzy T. 

Brykalski w swojej relacji pisał; "jak niegrzeczne dzieci, 

które nabroiły, odchodzili ze wstydem. WkrótcL też przed 

biurem GAL, przed związkiem gromadziło się coraz więcej 

oszukanych. Jedni dłużej, inni krócej krążyli wokół biura, 

aż wreszcie zdobyli się na wejście i zadeklarowali goto
wość powrotu na polskim statku"92.

W październiku rozpoczęto przygotowania do wyekspe

diowania unieruchomionego od dwóch miesięcy statku m/s 

"Morska Wola". Z uwagi na fakt, że statek posiadał motory 

Diesla, dyrekcja GAL skompletowała obsadę oficerską duń

ską, zaangażowaną za pośrednictwem East Asiatic Company 

w Kopenhadze. Grupa oficerów polskich na Konferencji 

w Delegaturze Departamentu Morskiego w Londynie skryfyko- 

92 T. Brykalski: op.cit., s. 2J1.
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wała to posunięcie i zgłosiła gotowość objęcia stanowisk 
na tym statku". Starszy mechanik Stępniewski oświadczył, 

iż nie wierzy, aby wśród Polaków mechaników byli tacy, 

którzy nie umieliby dać sobie rady na statkach motorowych. 

Tymi wystąpieniami przecięta została dyskusja na temat 

braku kadr na polskich statkach. "Morska Wola" jako trze
ci kolejny statek zacumował w Gdyni 20 listopada 1945r.* 94 * * *.

W drugiej połowie listopada 1945 r. przybyła 

z Warszawy do Londynu Misja Morska na czele z wicemini

strem żeglugi dr K. Petrusewiczem, która doszła do poro

zumienia z rządem brytyjskim w sprawie przeniesienia do 

kraju polskiej żeglugi handlowej i wszystkich pochodnych 
organizacji". Stopniowo likwidował również swoją dzia

łalność Związek Marynarzy oraz Tymczasowy Komitet Organi

zacyjny Związku Oficerów P.M.H. W Gdyni powstał Wydział 

Morski Związku Zawodowego Transportowców, którego zarząd 

wyłoniony został przez marynarzy, oficerów i robotników 

portowych. Przewodniczącym Zarządu 'Wydziału Morskiego wy

brany został dotychczasowy sekretarz CSM ZZT A.Kołodziej.

" WAP Gdańsk, sygn. 17/11, nr 224. Pismo Dyrektora Za
rządzającego GAL S.A. w Londynie M*  Pliniusa do Dyre
ktora Departamentu Morskiego w Warszawie z 22.10. 
1945 r.

94 Tamże, sygn. 17/11, nr 1788. Dziennik okrętowy m/s 
"Morska Wola".

" Arch. CRZZ, sygn. 1/78. Protokół nr 4 Tymczasowego Ko
mitetu Organizacyjnego Związku Oficerów PI.® z 29.11*
1945 r*
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Jeden po drugim powracały do kraju polskie statki. 

17 kwietnia 1946 r. na m/s "Batory" znajdującym się jesz

cze w W. Brytanii zorganizowana została uroczystość pod- 
96 niesienia polskiej bandery7 . Spełniło się pragnienie od

zyskania zasłużonego polskiego transatlantyku. M/s "Bato

ry" obsadzony całkowicie przez załogę polską udał się do 

Antwerpii, gdzie został poddany gruntownemu remontowi. Po 

siedmiu latach, siedmiu miesiącach i sześciu dniach roz

łąki m/s "Batory" rzucił cumy w porcie gdyńskim w dniu JO 
kwietnia 1947 r.9?. Jako ostatni przybył 7 maja 1947 r. 

do Gdyni z South Shields s/s "Lech"98.

Do kraju wróciły ostatecznie 2J statki PMH z wyjąt

kiem tych, które zatonęły w wyniku działań wojennych, zo

stały wycofane z eksploatacji /"Kościuszko", "Pułaski"/, 

przerejestrówane pod obcą banderę /"Kmicic", "Kordecki", 

"Bug"/ lub zwrócone z tytułu ustawy o pożyczce i dzierża

wie "Lend Lease Act" /"Opole", "Kolno", "Kutno", "Kowel", 

"Krosno", "Kielce"/. Walka o statki i ich załogi została 

wygrana. Zniszczony kraj odzyskał flotę handlową, a wszy

stkie plany i koncepcje polityczne londyńskiego rządu Ra- 

czkiewicza i Arciszewskiego zakończyły się fiaskiem.Okres 

96 Arch. KW PZPR Gdańsk, sygn. 49 IV/2. Okólnik, nr 2 De
legatury Wydziału Morskiego w Londynie z 22.4.1946 r.

9? J. Rusak: Kronika wojennej służby m/s "Batory". "Prze
gląd Morski" 1971 r., s. 100-108.

98 "Dziennik Bałtycki", 1947 r., nr 125, s. J.
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czarteru statków PMH oraz daty ich powrotu do kraju Hu
go

struje tabela 3> •

Tabela 3

II 
• 

•
II A P<
II

Nazwa statku

Ż

Data wej
ścia 
w czarter

3

Data zwol
nienia 
z czarteru

4

======:=====*  
Data po- || 
wrotu «

do kraju II
t-=-=5=_= JII MU —_

II
II AII1

II2

Kraków 6. 8.1940 28. 8.1945
u

21. 9*194511
Katowice 6. 8.1940 7. 9.1945 28. 9.1945''

II aII5

II
II 4 
u "

Morska Wola

Śląsk

nie był w 
czarterze 
brytyjskim
14. 7.1944 26.11.1945

H 
II 

20.11.1945" 
11.12.1945!!

11 c:II 7 Poznali 6. 8.1940 31.10.1945 22.12.1945!}

ii6 Lew ant 21. 4.1941 14.12.1945 6. 1.19461'
ii n
II / Wilno 3. 9*1940 14. 1.1946 7. 2.1946}}
ll
Ił 8H Hel 18. 8.1941 7. 2.1946 12 . 3*1946}}
II 9
II
II 
II 
r°

Narocz

Sobieski

nie był w 
czarterze 
brytyjskim
28.11.1939 11.1946

ii

22. 3*1946(1
26. 3.1946'1

u 11

ii 
u
1112

Stalowa Wola

Wisła

nie był w 
czarterze 
brytyjskim
22. 8.1944 1. 3.1946

!! n u
16. 4.1946}} 

3*  5*1946}!
II „
I113 Białystok 17. 8.1943 12. 4.1946 9*  5*1946}}
514 Oksywie 22. 4.1943 3. 5.1946 31. 5.19461!
II15 Tobruk 30. 1.1942 11. 4.1946 21. 6.1946^}
I116 Bałtyk 20. 3*1942 5. 4.1946 22. 7.1946h
I|17 Narwik 11. 3.1942 9. 5*1946 31. 7*1946»

'3 Okres trwania czarteru statków PMH został opracowany 
na podstawie okólnika nr 525 wydanego przez dyrektora 
GAI S.A. w Londynie 25*9.1946  r. /w zbiorach autora/, 
zaś daty powrotu statków do kraju w oparciu o dzien
niki okrętowe zgromadzone w WAP Gdańsk oraz prasę.
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||_1_. _Ł _±_ 3________=4=„=— ______ __________ II 
____ 2________.---- IIii

ii18 Lida
—t-----------

| 5*  3.1941 19. 5.1946
---------- (l

6. 8.1946'1
II 19 Borysław 16. 7.1943 22. 2.1946 5- 9.1946;’
II 20 Lublin I 9- 8.1940 1. 4.1946 15.10.1946||ii» 21 u u u u
II 22

Lechistan
•

Batory

| nie był w | czarterze 
| brytyjskim 
| 5.12.1939 11. 4.1946

11

1128. I.I947I;
30. 4.194711

II 2?u 7 it__ Lech | 7. 8.1940 19. 2.1946 7. 5.19471!__________ II



Kpt.mar. mgr Jerzy Przybylski

POWSTANIE I PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI
ZWIĄZKU MŁODZIEŻY POLSKIEJ W MARYNARCE WOJENNEJ

Ludowe Wojsko Polskie odrzucając hasła apolityczno
ści i ponadklasowości armii, włączyło się aktywnie w nurt 
rewolucyjnych przemian, jakie zachodziły w kraju po 1944 
roku. We wszystkich procesach związanych z powojennym 
rozwojem Polski aktywny udział brała młodzież odbywająca 
służbę wojskową. Młodzi marynarze i żołnierze wojsk lądo
wych wchodzili w skład grup ochronno-propagandowych orga
nizowanych w czasie referendum i wyborów do Sejmu Ustawo
dawczego. Tak na przykład w okresie przedwyborczym w gru
dniu 1946 r. i w styczniu 1947 r. w grupach ochronno-pro- 
pagandowych uczestniczyło 670 podoficerów i marynarzy, 
którzy pod kierownictwem 110-osobowej grupy oficerów zor- 
ganizowali 1800 wieców i spotkań .

Wojsko było środowiskiem skupiającym liczną grupę 
młodzieży, w którym nie działała żadna organizacja mło
dzieżowa, podczas gdy w kraju istniały cztery organiza
cje2. 
---------------

Władysław Szczerkowski: Niektóre uwagi o pracy partyj
no-politycznej w Marynarce Wojennej PRL w latach 1945- 
1970. Aneks do "Rocznika Ośrodka Nauk Społecznych 
i 'Wojskowych Marynarki Wojennej", nr 5*  Gdynia 1970, 
s. 14.

2 Wśród młodzieży cywilnej działały wówczas wchodzące 
w skład utworzonej z inicjatywy ZWM w listopadzie 1944r.
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W wojsku nie tworzono organizacji młodzieżowych, gdyż mo
głoby to wpłynąć negatywnie na sprawność działania woj
ska. Byłaby to więc działalność wbrew przyjętym założe
niom, że wojsko ma umacniać jedność młodzieży i wpływać 
na wykorzystanie jej zapału i inicjatywy do budowy pod
staw socjalizmu w naszym kraju. Organizację młodzieżową 
w wojsku można było tworzyć dopiero po zjednoczeniu ruchu 
młodzieżowego. Zanim to jednak nastąpiło, trzeba było po
konać wiele trudności natury ideologicznej i organizacyj
nej oraz przełamać opór tych ludzi, którzy przeciwstawia
li się zjednoczeniu polskiego ruchu młodzieżowego.

Wysunięte na plenum Zarządu Głównego ZWM w marcu 
1945 r. hasło jedności ruchu młodzieżowego, po wyborach 
do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku znajdowało coraz 
szersze poparcie wśród młodzieży* 9. Rozszerzające się kon
takty wśród organizacji młodzieżowych, zwłaszcza ZWM i OM 
TUR po zawarciu w listopadzie 1946 r. umowy o jedności 

4- działania między PPR i PPS doprowadziły do utworzenia

Centralnej Komisji Porozumiewawczej Organizacji Mło
dzieżowych: ZWM - Związek Walki Młodych powstały w 
1943 r.; OM TUR - Organizacja Młodzieży Towarzystwa 
Uniwersytetów Robotniczych powstała w 1926 r.| ZMW RP 
"Wici" - Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej 
Polskiej "Wici" powstały w 1928 r.; ZKD - Związek Mło
dzieży Demokratycznej powstały w marcu 1945 r. Ponadto 
istniał jako samodzielna organizacja Związek Harcerstwa 
Polskiego.

9 Koła Młodzieży Wojskowej, Tradycje i współczesność.
Warszawa 1969 r. Biblioteka Aktywisty W nr 17» s. 95« 

n Tamże, s. 100.
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w końcu 1947 roku Głównej Komisji Współpracy. Jej zada
niem było stworzenie politycznych i organizacyjnych prze
słanek do zjednoczenia ruchu młodzieżowego.

Jednym z czynników przyspieszających proces zje
dnoczenia było wspólne wystąpienie czterech organizacji 
młodzieżowych /ZWM, OM TUR, "Wici" i ZMD/ do rządu i Sej
mu w sprawie utworzenia powszechnej organizacji młodzie
ży. Organizacją tą stała się powołana przez Sejm w lutym 
1948 r. Powszechna Organizacja "Służba Polsce". Zadaniem 
"SP" było włączenie młodzieży nie pracującej zawodowo do 
odbudowy i rozbudowy kraju, a także zawodowe przeszkole
nie tej grupy młodych ludzi i rozwinięcie w ich środowi
sku pracy ideowo-wychowawczej. Prowadzona wiosną 1948 r. 
w brygadach "SP1 praca ideowo-wychowawcza sprzyjała dąże- 

5 niom do zjednoczenia organizacji młodzieżowych .
Zjednoczenie ruchu młodzieżowego nastąpiło na od

bytym w dniach 20 - 21 lipca 1948 r. Kongresie Zjednocze
niowym Młodzieży Polskiej. W Kongresie uczestniczyło 1000 
delegatów wybranych na 93 okręgowych konferencjach orga
nizowanych przez Komitety Jedności Młodzieży. W Kongresie 
uczestniczyła również delegacja wojskowa. Kongres podjął 
decyzję o połączeniu cztei*ech  organizacji i utworzeniu 
Związku Młodzieży Polskiej. Uchwalono też deklarację ide~ 
owo-programową, statut, prawo i wybrano naczelne władze 
związku. W jednym z punktów statutu stwierdzono, iż ZMP 
^""słownik Organiz acji Młodzieżowych w Polsce, 191&-197O*  
Warszawa 1971 r., s. 119.
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prowadzić będzie działalność organizacyjną w wojsku. By
ła to zapowiedź, że zjednoczona organizacja obejmie swoją 
działalnością również młodzież odbywającą służbę wojskową.

Przygotowania do utworzenia ZMP w wojsku rozpoczęto 
już wiosną 1948 roku. Powołano wtedy specjalną grupę ofi
cerów, a następnie utworzono w GZP WP wydział młodzieżowy 
/w marcu 1949 r. przekształcony w oddział młodzieżowy/, 
którego zadaniem było przygotowanie warunków do powstania 
organizacji w wojsku i kierowanie jej działalnością8. 

Z wydaniem decyzji zezwalających na tworzenie kół ZMP 
w jednostkach wstrzymywano się do czasu zakończenia pro
wadzonej w organizacjach młodzieżowych akcji scaleniowych. 
Z uwagi na to, że akcja ta przeciągała się, zaś do wojska 
we wrześniu 1948 r. przybyli żołnierze posiadający legi
tymacje ZMP, w dniu 15 października 1948 r. Minister Obro
ny Narodowej wydał rozkaz nr 150 zezwalający szeregowcom, 
podoficerom i oficerom na należenie do ZMP* 7. Rozkaz ten 
wprowadzał w Wojsku Polskim, zatwierdzony przez Zarząd 
Główny ZMP "Regulamin Związku Młodzieży Polskiej w Wojsku 
Polskim".

x x x

/ W latach 1945-48 w jednostkach Marynarki Wojennej 
prowadzono aktywną działalność polltyczno-wychowawczą 
wśród marynarzy. Marynarze byli wychowywani w duchu pa-
g-1" ..... . ■'Koła Młodzieży Wojskowej, op.cit., s. 113*
7 Archiwum Mar.Woj. Rozkazy Dzienne DMW, t. 22/7, s.92.
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triotyzmu, oddania i poświęcenia dla ojczyzny; wpajano 

w nich poczucie koleżeństwa i zasady życia w kolektywie. 

Do pracy wychowawczej z marynarzami dowódcy i aparat par

tyjno-polityczny wykorzystywali działające w jednostkach 

i na okrętach koła aktywu. Do aktywu zaliczano wówczas 

członków PPR, PPS, SL, SD, ZWM, OM TUR, "Wici", ZHP 

i innych organizacji społecznych, a także wyróżniających 

się aktywnością polityczną marynarzy, którzy nie należe- 
O 

li do wymienionych partii i organizacji młodzieżowych . 

Aktyw był instruowany przez oficerów politycznych i do

wódców. Zasadniczym zadaniem aktywu była mobilizacja ma

rynarzy do osiągania coraz lepszych wyników w szkoleniu 

i dyscyplinie, a także rozwój pracy kulturalno-oświatowej 

i sportowej w jednostkach. Wielu spośród aktywistów zo

stało później działaczami społecznymi oraz przodownikami 

wyszkolenia bojowego i politycznego.

We wrześniu 1948 r. w ramach ogólnowojskowych przy

gotowań do tworzenia kół ZMP, Zarząd Polityczny Marynarki 

Wojennej polecił zastępcom dowódców do spraw politycznych 

jednostek wykonać spisy aktywu. Przesłane do ZP MW w pier

wszej połowie października wykazy aktywu świadczą, że by

ły to nieliczne grupy marynarzy; współdziałały one w two

rzeniu kół ZMP >i jednostkach i na okrętach. Przykładowo 

na okrętach podwodnych do aktywu zaliczono 11 podoficerów 

zawodowych, 5 podoficerów nadterminowych i 1? marynarzy.

Władysław Szczerkowski, op.cit., s. 15»
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W grupie tej znajdowało się 3 członków PPR, 2 członków 
PPS, 2 członków ZWM i 2 członków OM TUR9. W dywizjonie 

artylerii kolejowej do aktywu zaliczono 8 członków PPR, 
2 członków PPS, 4 członków ZWM i 2 członków OM TUR; wszy
scy oni byli marynarzami i podoficerami służby zasadni
czej10.

Wśród wcielonych do jednostek Marynarki Wojennej we 
wrześniu 1948 r. poborowych, 16,5% stanowili członkowie 
ZMP, którzy do organizacji wstąpili podczas scalania jej 
w terenie. Około 6% poborowych podało,-że w cywilu nale
żeli do ZWM, OM TUR, "Wici" i ZHP, jednak przed wciele- 

11 niem do wojska nie objęto ich akcją scaleniową . Ta gru
pa poborowych wpłynęła w sposób zasadniczy na sprawną 
organizację kół ZMP w jednostkach szkolnych.

Podstawę do utworzenia ZMP w Marynarce Wojennej sta
nowił wspomniany już rozkaz MON nr 150 i wydany w oparciu 
o niego rozkaz Dowódcy Marynarki Wojennej nr 62 z dnia 22 
października 1948 r. . W rozkazie Dowódca Marynarki Wo
jennej polecił dowódcom jednostek i ich zastępcom do 
spraw politycznych, aby ściśle zastosowali się do wydanej 
przez ZP MW instrukcji w sprawie organizowania kół ZMP 
i potraktowali to jako zadanie o wielkim znaczeniu poli
tycznym i wojskowo-wychowawczym. Rozkaz polecał też prze- 
9 Archiwum Marynarki Wojennej, Zespół Zarządu Polityczne-, 

go, t. 132/2*1,  k» 546 /dalej AMW, ZZP/.
10 Tamże, k. 544.
11 AMW, ZZP, t. 223/28, k. 22..
12 AMW, t. 22/7, k. 92.
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prowadzenie w jednostkach do końca października specjal
nych.odpraw oficerów i podoficerów w celu zapoznania ich 
z "Regulaminem ZMP w Wojsku Polskim".

Przed przystąpieniem do organizowania kół ZMP w je
dnostkach i na okrętach Zarząd Polityczny zorganizował 
naradę oficerów Dowództwa i Sztabu oraz zastępców dowód
ców jednostek do spraw politycznych1^. Na naradzie tej 

omówiono zasady organizowania kół ZMP i zebrano materiał . 
wskazujący na trudności, z jakimi należało się liczyć 
podczas zebrań organizacyjnych. Do kierowania działalno
ścią kół ZMP w Marynarce Wojennej utworzono w Zarządzie 
Politycznym dwuosobową sekcję młodzieżową. Kierownikiem 
sekcji wyznaczony został por. mar. Bolesław Machoń, a in- 
struktorem sekcji ppor. mar. Krzysztof Ładosz

Aparat polityczny został zobowiązany do przesłania 
do sekcji młodzieżowej nazwisk i danych personalnych kan
dydatów, których proponowano na przewodniczących zarządów 
kół ZMP. Z każdym proponowanym na przewodniczącego zarzą
du kandydatem przeprowadzał rozmowę kierownik sekcji mło
dzieżowej; on też wyrażał swoją opinię o kandydacie.Przed 
zebraniami organizacyjnymi w jednostkach wzmożono pracę 
polityczno-wychowawczą z marynarzami i nasycono ją pro
blematyką młodzieżową. Zwiększono ilość gawęd, prasówek 
i zajęć świetlicowych, zaś w świetlicach zaczęto tworzyć 
15 Al®/, ZZP, t. 22J/2&, k. 83.
14 AM// ZZP, 1.132/26, k.439 i t. 223/28, k. 103-104. 
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specjalne kąciki ZMP** 9.

Przebieg pracy związanej z bezpośrednim tworzeniem 

kół ZMP w jednostkach najlepiej można przedstawić na 

przykładzie jednostki lotniczej. W jednostce tej w dniu 

2? października 1948 r. przeprowadzono zebranie ogólne 

całego stanu osobowego, na którym mjr Rychlik wygłosił 

referat na temat: "Rola i zadania ZMP w wojsku". Większo

ść zebranych po wysłuchaniu referatu wykazała żywe zain

teresowanie organizacją ZMP. Stawiano wiele pytań doty

czących zasad jej działania i możliwości wstąpienia. 

W dniu 28 października odbyło się kolejne zebranie całego 

stanu osobowego marynarzy, na którym szczegółowo omówiono 

"Regulamin ZMP w Wojsku Polskim". Następnie wydano zebra

nym deklaracje, które większość z obecnych wypełniła, po 

czym przeprowadzono zebrania w pododdziałach i tam w ja

wnym głosowaniu wybrano zarządy kół. Wybrane w ten sposób 

zarządy kół otrzymały zadanie opracowania planów pracy na 

miesiąc listopad . Podobny był przebieg zebrań organiza- 

15 AMW, ZZP, t. 223/28, k. 83-

16 AMW, ZZP, t. 223/6, k. 403. Wypełniane przez marynarzy 
deklaracje zawierały następującą formułę: "Proszę o 
przyjęcie mnie do ZMP. Jako członek ZMP chcę w ramach 
organizacji służyć sprawie ludu pracującego oraz kształ
cić się na świadomego obywatela swego kraju. Zobowiązu
ję się postępować zgodnie z zasadami Deklaracji Progra
mowej, Prawem i Statutem ZMP". Deklaracja zawierała 
także rubryki: imię i nazwisko, datę i miejsce urodze
nia, wykształcenie, zawód rodziców i miejsce zamieszka
nia. Była w niej też odpowiednia rubryka na wpisanie 
decyzji z zarządu koła oraz numeru legitymacji wydanej 
wstępującemu. Na odwrocie deklaracji wstępujący do 
organizacji pisał swój życiorys.
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cyjnych przeprowadzanych w pozostałych jednostkach Mary
narki Wojennej.

Mimo iż "Regulamin ZMP w Wojsku Polskim" i wydana 
przez GZP WP instrukcja określały jednoznacznie, kto może 
być przyjęty do organizacji, w praktyce jednak zdarzały 
się nieraz wypadki postępowania wbrew tym wytycznym.
W niektórych jednostkach, jak na przykład w zespole okrę
tów podwodnych, dywizjonie artylerii kolejowej i na ORP 
"Żuraw", do ZMP przyjęto wszystkich marynarzy17 18, zaś 

w zespole trałowców część marynarzy, którzy wypełnili de
klarację uznano za członków organizacji, innych zaś uzna- 

*18no za jej kandydatów . Masowe przyjmowanie do organiza
cji stwarzało chaos organizacyjny 1 obniżało kryteria, 
zaś wprowadzanie okresu kandydackiego było niezgodne ze 
Statutem przyjętym na Kongresie Zjednoczeniowym. Zdarzały 
się też wypadki, jak np. na ORP "Błyskawica" 1 w KPW Gdy
nia, że uważano za ważniejsze od nowo utworzonej organi- 

19zacji ZMP dawne koła aktywu marynarskiego .
Brak szczegółowej dokumentacji z tego okresu dzia

łalności ZMP w Marynarce Wojennej nie pozwala na ustale
nie, w której z jednostek zostało utworzone pierwsze koło 
ZMP. Ze znajdujących się w Archiwum Marynarki Wojennej 
dokumentów wynika, że już w dniu 14 października 1948 r.

17 AM.V, ZZP, t. 223/28, k. 77-

18 Tamże, k. 151.

13 AMW, ZZP, t. 132/26, k. 583*
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powstało koło ZMP w Komendzie Półwyspu Hel, do którego 
wstąpiło 18 członków z byłych organizacji młodzieżowych . 
Tak wczesne utworzenie koła ZMP wynikało stąd, że prace 
przygotowawcze do tworzenia kół ZMP rozpoczęto jeszcze 
przed ukazaniem się cytowanego rozkazu Ministra Obrony 
Narodowej;. Podobne wypadki zdarzały się i w innych rodza- 

21 jach wojsk •
Akcję organizacyjną tworzenia kół ZMP w Marynarce 

Wojennej zakończono w połowie listopada 1948 roku. Zorga
nizowano Wtedy w 24 jednostkach 70 kół. Obejmowały one 
swoją działalnością 1754 członków. Na okrętach i w jedno
stkach pomocniczych ze względu na małą ilość członków, 
koła ZMP organizowano na szczeblu jednostek. W zespole 
ścigaczy zorganizowano jedno koło o stanie 19 członków. 
Podobnie było na trałowcach, gdzie do ZMP wstąpiło JO ma
rynarzy. Na ORP "Błyskawica" zorganizowetnb, jedno koło 
o stanie 24 członków. W późniejszym okresie wraz ze wzro
stem liczebnym organizacji, rozpoczęto tworzenie kół na 
poszczególnych okrętach, zaś na ORP "Błyskawica" na po
czątku 1949 roku zorganizowano dwa, a następnie cztery 
koła. Wśród wybranych wówczas na pierwszych przewodniczą
cych kół ZMP byli: w Kadrze Marynarki Wojennej przewodni
czącym koła 14 kompanii mar. Aleksander Sitkiewicz, w J 
kompanii mat Tadeusz Osiadacz, podczas gdy w zespole tra-

20 AMW, ZZP, t. 224/47, k. 75- 
2*1 Koła Młodzieży Wojskowej, op.cit., s. 12J.
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łowców przewodniczącym koła wybrany został mat Stefan 
22 Garasik .

Po utworzeniu kół, zgodnie z zaleceniem Zarządu Po
litycznego Marynarki Wojennej rozpoczęto w jednostkach 
przygotowania do wyborów zarządów pułkowych /dywizjono
wych/ ZMP.

W drugiej połowie listopada i w pierwszej połowie 
grudnia 1948 r. w nowo utworzonych kołach przeprowadzono 
po dwa, a niekiedy trzy zebrania. Na zebraniach tych oma
wiano deklarację ideową i program ZMP oraz statut organi
zacji, Prawa ZMP i "Regulamin ZMP w Wojsku Polskim"29. 
Zebrania poprzedzano 20-minutową prasówką zetempowską 
opartą o materiały publikowane w prasie młodzieżowej, a 
dotyczące zagadnień politycznych, gospodarczych, wojsko
wych i młodzieżowych.

W grudniu 1948 r. przystąpiono do wyborów zarządów 
ZMP jednostek. Porządek dzienny przeprowadzanych w tym 
celu ogólnych zebrań organizacji zawierał: otwarcie ze
brania przez jednego z przewodniczących kół, wystąpienie 
zastępcy dowódcy jednostki do spraw politycznych omawia
jące dotychczasową pracę ZMP i jej zadania na najbliższy 
okres, wybór 5 - 7-osobowego zarządu oraz odśpiewanie 
Hymnu Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej,który 
był również hymnem ZMP24.
22 AM//, ZZP, t. 1J2/26, k. 592 i 593.
25 AM//, ZZP, t. 223/28, k. 85.
24 Tamże, k. 96.
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Wybory zarządów jednostek odbywały się w głosowa
niu jawnym. Na przewodniczących zarządów jednostek, któ
rzy pełnili jednocześnie obowiązki instruktorów młodzie
żowych wybierano najbardziej aktywnych i zaangażowanych 
w pracy młodzieżowej członków ZMP. Byli oni zwalniani od 
wykonywania niektórych obowiązków służbowych, zajmując 
się wyłącznie pracą organizacyjną.

Do 10 grudnia 1948 r. wybrano zarządy pułkowe w 
sześciu jednostkach. Przewodniczącymi zarządów w tych 
jednostkach wybrano: w dywizjonie artylerii nadbrzeżnej - 
mata Muchę, w Kadrze Marynarki Wojennej - mata Pilarskie
go, w dywizjonie artylerii kolejowej - mata Wańskiego, 
w KPW Gdynia - bosmata Adama Ziemlińskiego, w Oficerskiej 
Szkole Marynarki Wojennej - ppor. Przygodzińsklego /w 
styczniu 1949 r. obowiązki przewodniczącego zarządu prze
jął ppor.mar. Feliks Korgul/, w Szczecińskim Obszarze 
Nadmorskim - st.mar. Snopka2^. Sekcja młodzieżowa Zarządu 

Politycznego zatwierdziła wybranych przewodniczących na 
stanowiska instruktorów młodzieżowych. Wszyscy wymienieni 
przewodniczący zarządów pułkowych byli również członkami 
partii.

Nowo utworzona organizacja już w początkowym okre
sie swojej działalności napotykała na trudności organiza- 

pr cyjne, wynikające z ciągłych zmian struktury jednostek .

AMW, ZZP, t. 223/28, k. 96 i 97*  
26 Tamże, k. 93«
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Marynarze członkowie ZMP odchodzili z rozformowanych je
dnostek do nowo organizowanych i tam niekiedy po raz dru
gi wstępowali do organizacji. W ten sposób zwiększał się 
sztucznie stan ZMP w skali Marynarki Wojennej. Ciągły 
ruch stanu osobowego utrudniał sekcji młodzieżowej ZP MW 
ustalenie faktycznego stanu organizacji. Dopiero w marcu 
1949 roku, zresztą na krótki okres ustabilizowała się 
struktura jednostek, w tym także struktura organizacji 
ZMP.

Pracę wewnątrzorganizacyjną utrudniał też fakt bra
ku legitymacji członkowskich 1 odznak organizacyjnych. 
Legitymacje i znaczki otrzymała sekcja młodzieżowa ZP MW 
z wydziału młodzieżowego GZP WP dopiero w dniu 9 grudnia 
1948 r.27 28, lecz ilość ich nie wystarczyła nawet dla poło
wy członków.

Pierwszymi członkami ZMP w Marynarce Wojennej, któ
rzy otrzymali w dniu 15 grudnia legitymacje i znaczki 
organizacyjne, byli podchorążowie i słuchacze OSMW. Na
stępne legitymacje wręczono w dniu 31 grudnia 1948 r. 
członkom ZMP dywizjonu artylerii nadbrzeżnej. Wydawanie 
legitymacji'i znaczków organizacyjnych dla pierwszych 
członków ZMP pozostałych jednostek zakończono w marcu 
1949 roku.

W dniu 1 marca 1949 r. w Marynarce Wojennej praco
wało 10 zarządów pułkowych ZMP, kierujących działalnością 
27 Tamże, k. 95»
28 AMW, ZZP, t. 223/28, k. 287.
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77 kół, w których zrzeszonych było 2307 członków.Spośród 

nich 711 należało poprzednio do ZWM, OM TUR lub "Wici", 

4-93 członków należało do PZPR, a 10 do SL. Pochodzenie 

członków ZMP przedstawiało się następująco: robotnicy - 

949, chłopi do 5 ha - 407, chłopi do 10 ha - 202, chłopi 

powyżej 10 ha - 47, rzemieślnicy i inteligencja pracująca 

- 702. Według wykształcenia członkowie ZMP dzielili się: 

do 4 klas szkoły podstawowej - 162, do 7 klas - 1199» po

wyżej 7 klas - 926. Według lat służby podział przedstawiał 

się następująco: mniej niż rok - 912, więcej niż rok - 

1255*  więcej niż 3 lata - 140. Wśród członków ZMP było: 

1539 marynarzy, 214 elewów szkół podoficerskich, 122 pod

chorążych, 243 podoficerów służby zasadniczej, 135 pod- 
po 

oficerów zawodowych i 54 oficerów . Chociaż organizacja 

zwiększała się systematycznie w latach 1949 i 1950, to 

przedstawione wyżej proporcje w pochodzeniu członków ZMP 

i ich wykształceniu nie ulegały większej zmianie. Zmniej

szał się jedynie stan członków ZMP wśród oficerów.

Rozwój organizacji ZMP Marynarki Wojennej w pierw

szym okresie jej działalności obrazują tabele 112 opra

cowane na podstawie sprawozdań sekcji młodzieżowej ZP MW, 

przesyłanych do oddziału młodzieżowego GZP WP w latach 

1946, 1949 i 1950 /wobec braku kompletnych danych w tabe

li nie ujęto elewów szkół podoficerskich i podchorążych 

OS W/.

MM, ZZP, t. 223/28, k. 287-



275

Tabela 1

II 
II 
II 
tl Miesiąc Rok

-----
Ilość Ilość 

zarządów
“li u u u

II
II - pułkowych II—
II
II
II Grudzień 1948 70 6

II 
II 
II

II
II Marzec 1949 77 10 II

II
II 
II Czerwiec 1949 118 13

Ił
II II

II
II Lipiec 1949 123 14 II

II
II 
II fi Październik 1949 91 14 II

II
II 
II
II

Grudzień 1949 147 14 II 
II 
II

Tabela 2
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II
II
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u 
u Ife------- =_—==_
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1 W tym: _ !!
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ków 1 narzy 1 służby 1 zawodo-

1 | zasadn. j wych

... B 
of i- || 
ce- u 
rów |j

II
I! Grudzień 
u
ii Marzec
|| Czerwiec
u _ . .
ii Lipiec
|{ Październik
u Grudzień u
ifc===========l

1948
1949
1949
1949
1949
1949 

---------

1 1 1
1754 | - | - |
2307 । 1539 । 243 । 135
2997 11990 । 496 । 152
3171 | 2056 i 505 i 179

2293 | 1423 | 196 | 310
3795 I 2899 ' 214 I 407

==== = ==J=======t:=======J=========

II II“ II 
r-, ”54 |j 
28 ||

>129 u u
21 |;
24 II

II

Zmniejszenie liczebności organizacji w październi

ku 1949 roku nastąpiło w wyniku odejścia do rezerwy ma

rynarzy i podoficerów służby zasadniczej. Widoczny wyra

źny wzrost stanu członków w organizacji w grudniu 1949 r. 

nastąpił przez przyjęcie na ewidencję w kołach członków 

ZMP poborowych wcielonych do jednostek Marynarki Wojen

nej.
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Od pierwszych dni istnienia organizacji ZMP Mary

narki Wojennej włączyła się aktywnie do pracy ideowo-wy- 

chowawczej wśród swych członków i marynarzy niezorganizo- 

wanych. Ważnym odcinkiem działalności ZMP była praca kul

turalno-oświatowa i sportowa, za której rozwój w większo

ści jednostek całkowitą odpowiedzialność przejęła organi

zacja młodzieżowa. Koła ZMP od zarania swojego istnienia 

wiele uwagi poświęcały sprawie kształtowania wysokiego 

poziomu dyscypliny członków i walki o osiąganie przez 

nich coraz lepszych wyników w szkoleniu bojowym i poli

tycznym. W pierwszych tygodniach głównym kierunkiem dzia

łalności kół ZMP było podejmowanie i realizacja czynów 

społecznych dla uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego ruchu 

robotniczego w Polsce. W ten sposób organizacja podkre

ślała swą ideową więź z partią.

Hasło do uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego czynem 

marynarskim jako pierwsza podjęła organizacja ZMP na ORP 
"Żuraw"29. Na hasło to odpowiedzieli wszyscy członkowie 

ZMP i niezorganizowani marynarze. Realizując podjęte zo

bowiązania zetempowcy dekorowali świetlice, porządkowali 

rejony zakwaterowania, organizowali wieczornice i akade

mie, przygotowując własne programy rozrywkowe. Członkowie 

ZMP - podchorążowie i słuchacze OSMW współzawodniczyli 

w walce o uzyskanie coraz wyższych wyników w nauce. 

W Szkole Specjalistów Marynarki Wojennej członkowie ZMP 

29 AMW, ZZP, t. 22J/28, k. 88-93•
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zbudowali studnię i wykonali remont szeregu budynków ko

szarowych. Koło ZMP na ORP "Czajka" wykonało we własnym 

zakresie prace remontowe, których wartość oceniono na 

kilkaset tysięcy złotych.

Meldunek o podjęciu i realizacji Czynu Kongresowego 

został przekazany zebranym delegatom przez specjalną 

Sztafetę Młodzieżową. W sztafecie województwa gdańskiego 

na odcinku z Gdańska do Tczewa, w dniu 8 grudnia 1948 r. 

uczestniczyło 9 aktywistów ZMP Marynarki Wojennej pod 

kierownictwem instruktora sekcji młodzieżowej ZP ppor. 
mar. Krzysztofa Ładosza^. Z uczestnikami sztafety orga

nizowane były spotkania w jednostkach i na okrętach, na 

których podejmowano dodatkowe zobowiązania.

Za aktywny udział w Czynie Kongresowym Dowódca Ma

rynarki Wojennej wyraził swoje uznanie organizacji ZMP 

w rozkazie nr 79 z dnia 24 grudnia 1948 r. W rozkazie tym 

czytamy: "... entuzjastyczny stosunek do szkolenia bojo

wego i politycznego ZMP-owców jest wyrazem ich uświado

mienia politycznego i łączności z klasą robotniczą i lu

dem pracującym...". Za godny do naśladowania wzór rozkaz 

•wymienia koła ZMP garnizonu Ustka, jednostki saperów, 

jednostki łączności i ORP "Czajka". W związku z powyższym 

Dowódca Marynarki Wojennej podziękował kołom ZMP garnizo

nu Ustka i członkom ZMP ORP "Czajka" za ich wysoce społe

czny stosunek do służby i za wykonane przez nich prace. 

5 Tamże, k. 89.
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Dowódcy jednostek otrzymali polecenie wyróżnienia w swo
ich rozkazach przodujących aktywistów ZMP31 32.

Realizując hasła Czynu Kongresowego organizacja ZMP 

Marynarki Wojennej wystąpiła też z godną uznania Inicja

tywą pomocy dla strajkujących górników francuskich. Pro

wadzona w tym celu zbiórka pieniężna przyniosła 94 426 

zł7 , które przekazano do powołanego w tym celu Ogólno

polskiego Komitetu Pomocy Strajkującym Robotnikom Fran

cuskim.

W styczniu 1949 roku Rada Ministrów podjęła uchwa

łę w sprawie podniesienia produkcji hodowlanej. Sekcja 

młodzieżowa ZP MW zaleciła kołom ZMP, aby aktywnie włą
czyły się do popularyzacji ogólnokrajowej akcji "H"33. 

Cel i założenia akcji omawiano na zebraniach ZMP, zachę

cając członków organizacji pochodzących ze wsi, aby pisa

li listy do rodziców mobilizujące ich do kontraktowania 

trzody chlewnej.

W maju 1949 roku przystąpiono w kołach ZMP do zbiór

ki pieniężnej na budowę Centralnego Domu Młodzieży. Akcja 

ta, w której wzięły udział wszystkie koła ZMP Marynarki 

Wojennej oraz wielu niezorganizowanych marynarzy, dała 
251 210 zł34.

3 AMW, Rozkazy Dzienne DMW, t. 22/7, k. 114.

32 AMW, ZZP, t. 1J2/26, k. 462.

33 AMW, ZZP, t. 223/28, k. 153-154.

34 AMW, ZZP, t. 223/28, k. 661.



279

Chcąc poprawić jakość pracy ZMP w jednostkach i na

dać jej jednolity kierunek w całym wojsku, wydział mło

dzieżowy GZP WP zorganizował w dniach od 1? - 26 lutego 

1949 r. specjalny kurs dla przewodniczących zarządów puł

kowych ZMP i instruktorów młodzieżowych. Kurs odbył się 

w Rembertowie, w Wyższej Szkole Oficerów Pol.-Wych.39. 

Podobne kursy dla członków zarządów pułkowych i zarządów 

kół ZMP zorganizowała sekcja młodzieżowa ZP MW. Celem 

tych kursów było przekazanie uczestnikom określonego za

sobu wiedzy ideologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

spraw młodzieżowych. Na kursach omówiono też sposób wią

zania pracy ZMP-owskiej ze służbą wojskową i zasady uje

dnolicenia form pracy wewnątrzorganlżącyjnej. Pierwszy 

kurs zorganizowano w dniach 21 - 24 marca 1y49 r. na 
Oksywiu dla 98 aktywistów ZMP* 36.

Uczestnicy kursu przyjęli w dniu 24 marca rezolucję,która 

stanowiła obok innych dokumentów podstawę działalności 
ZMP w Marynarce Wojennej w 1949 roku3?. W rezolucji tej 

aktyw ZMP zobowiązał się w imieniu całej organizacji do 

pracy na rzecz podnoszenia poziomu wyszkolenia i gotowo

ści bojowej jednostek. Zobowiązano się też uaktywnić pra

cę na odcinku kulturalno-oświatowym i sportowym. Przyjęto 

39 Koła Młodzieży Wojskowej, op.cit., s. 133.

36 AMW, ZZP, t. 223/53, k. 64-71 i k. 60-81 oraz t.223/28 
k. 284-28,5.

3? AMW, ZZP, t. 223/33, k. 75.
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również zobowiązanie do udziału w akcji "oszczędnościo

wej" i "racjonalizatorskiej". Obie te akcje przyniosły 

na przestrzeni 1949 roku wielomilionowe oszczędności dla 

Marynarki Wojennej i gospodarki narodowej.

Drugi kurs dla 94 aktywistów zorganizowano w dniach 

28 - J1 marca 1949 r. w garnizonie Ustka. Kierownikiem 

obydwu kursów został wyznaczony instruktor sekcji mło

dzieżowej ZP MW ppor.mar. Krzysztof Ładosz. Wykłady na 

kursach prowadzili m.in. kmdr Józef Urbanowicz, kmdr por. 

Franciszek Dąbrowski, kpt.mar. Zbyszko Tenerowicz, por. 

mar. Bolesław Machoń, por.mar. Eugeniusz Faust i ppor. 

mar. Władysław Szczerbowski. Wśród uczestników byli m.in.: 

bosmat zaw. Jerzy Włastowski, mat Tadeusz Osiadacz, st. 

mar. Czesław Rudzki. Na kursach dyskutowano nad aktualną 

sytuacją polityczną świata i sytuacją wewnętrzną Polski.

Kursy aktywu i odbyta w dniu 9 marca 1949 r. odpra

wa przewodniczących kół ZMP jednostek pływających pozwo

liły na właściwe ukierunkowanie pracy młodzieżowej w Ma- 

rynarce Wojennej^ . Na odprawie w dniu 9 marca zalecono 

organizować na okiętach grupy ZMP w oparciu o specjalno

ści i działy bojowe. Zadaniem gimp było uaktywnienie 

działalności organizacji na odcinku szkolenia bojowego 

i szkolenia w specjalnościach wojennomorskich.

W drugim kwartale 1949 roku szczególną uwagę w dzia

łalności organizacji ZMP zwrócono na indywidualną pracę

AM.7, ZZP, t. 223/28, k. 2t>0-283 i k. 422-424.
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wśród członków, aby w ten sposób bardziej powiązać ich 

z organizacją i uaktywnić jej działalność. Do takiego 

ustawienia pracy zmuszała organizację aktualna sytuacja 

istniejąca w kołach. Młoda organizacja i jej niedoświad

czony aktyw od początku swojej pracy spotkał się z ostrą 

walką polityczną, która toczyła się wówczas w środowisku 

cywilnym i nie omijała również wojska. Tak na przykład 

w październiku 1948 roku na terenie Stoczni Gdyńskiej wy

kryto działającą wśród młodzieży organizację antypaństwo

wą "Orlęta", której ulotki zawierające wiele oszczerstw 

o partii i władzy ludowej, znalazły się na terenie jedno
stek Marynarki Wojennej^9. W listopadzie tego roku podob

ną organizację zlikwidowano na terenie powiatu Kamień Po- 
40morski . W lutym 1949 roku nieznani sprawcy uszkodzili 

linię telefoniczną Marynarki Wojennej na środkowym wybrze- 
41żu . Niekiedy spotykano się też z wypadkami niewłaściwe

go odnoszenia się do członków ZMP młodzieży niezorganizo- 

wanej środowiska cywilnego wybrzeża, podsycanej przez 

kler. Na przykład dziewczęta ze szkoły pielęgniarek w So

pocie odmówiły tańczenia na wieczorku z marynarzami z ORP 
42"Żuraw", którzy nosili znaczki ZMP . Wśród samych maryna

rzy toczyły się ostre polemiczne dyskusje na temat spół- 

59 AMW, ZZP, t. 132/26, k. 553 •

40 AMW, ZZP, t. 132/26, k. 5&9■

41 AMW, ZZP, t. 223/28, k. 160. *
42 Tamże, k. 85*
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dzielczości i religii. Dyskutanci zajmowali niejednokrot

nie zbyt "dogmatyczne" lub "rewizjonistyczne” stanowiska. 

Zdarzały się też wypadki ośmieszania marynarzy - synów 
bogatych chłopów43 44.

W kwietniu 194-9 roku czterech przewodniczących za

rządów pułkowych ZMP rozpoczęło naukę w Oficerskiej Szko

le Politycznej. Odejście ich spowodowało pewne osłabienie 

pracy organizacyjnej. Sekcja młodzieżowa zmuszona była 

przeszkolić nowo wybranych w wyborach uzupełniających 

przewodniczących. Nastąpiła też zmiana na stanowisku 

kierownika sekcji młodzieżowej. W maju 1949 roku z powodu 

choroby został skierowany na leczenie szpitalne por. mar. 

Bolesław Machońj jego obowiązki przejął instruktor arty

styczny ZP MW por. mar*  Stachurski.

Zmiany w zarządach pułkowych i w sekcji młodzieżo

wej zmusiły Zarząd Polityczny i zastępców dowódców jedno- 
44 stek do zwiększenia zainteresowania się pracą ZMP . Ko

nieczność taka wynikała z faktu, że przed organizacją 

stawiano coraz więcej zadań, a jej aktyw nadal borykał 

się z trudnościami. Rosły stale szeregi organizacji, co 

zmuszało zarządy kół i sekcję młodzieżową prowadzącą do

kumentację oddzielną na każde koło, do zwiększenia zain

teresowań ewidencją organizacyjną. W połowie 1949 roku 

43 Tamże, k. 160-167 i k. 119-121.

44 AMW, ZZP, t. 223/28, k. 359*
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w wielu pododdziałach i na okrętach organizacja obejmowa

ła swoją działalnością 50 - 75% stanu osobowego marynarzy 
i podoficerów służby zasadniczej49.

Z biegiem czasu zaczęły powstawać nowe trudności 

w pracy wewnątrzorganizacyjnej. Duża ilość zebrań i prze

dłużających się na nich dyskusji, a także zbyt często po

dejmowana na zebraniach tematyka ideologiczna, której 

większość członków nie rozumiała, zniechęcała ich do pra

cy. Niektórzy członkowie ZMP opuszczali zebrania samowol

nie, znajdując w tym względzie zachętę ze strony nie ro

zumiejącej roli nowej organizacji części kadry zawodowej. 

Zdarzały się wypadki, że niektórzy oficerowie i podofice

rowie zawodowi nie chcieli zwalniać członków ZMP na ze

brania. Wśród podoficerów zawodowych i służby zasadniczej 

zaobserwowano niechęć do przynależności do tych samych kół 
46ZMP, do których należeli marynarze . Uważali oni mianowi

cie, że podrywało to ich autorytet tym bardziej, że na 

zebraniach powszechnie zwracano się przez "kolego". Coraz 

częściej na zebraniach omawiano teraz niewłaściwe "meto

dy" wychowawcze stosowane przez nielicznych podoficerów. 
W połowie 1949 roku* 4? tylko 15% ogółu podoficerów należa

ło do ZMP. Mały też był bezpośredni udział oficerów w 

pracy ZMP, spośród których zaledwie 29 należało wówczas 

49 Tamże, k. 36O.

46 AM.V, ZZP, t. 223/33, k. 16.
4? AM.7, ZZP, t. 22.3/28, k. 376-380.
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do organizacji. Ten stan rzeczy wynikał częściowo z obo

wiązującej zasady, że spośród kadry zawodowej do ZMP 

przyjmowano wyłącznie tych, którzy nie ukończyli 25 roku 

życia. Ponadto wielu młodych oficerów należało do PZPR. 

Duża ilość organizowanych wówczas zebrań partyjnych i ze- 

tempowskich o podobnej, a nieraz identycznej tematyce po

wodowała u kadry niechęć do podwójnej przynależności.

W początkowym okresie swojej działalności organiza

cja ZMP spotykała się też z wypadkami komenderowania jej 

pracą przez kadrę. Przykładowo w 4 kompanii Kadry MW 

st.bosm. Szwarc i bosm. Nadstaziński organizowali samo

wolnie własne koła ZMP spośród wybieranych przez siebie 

marynarzy, a następnie bez uzasadnienia wydawali decyzje 
48 o ich rozwiązaniu .

Jednym z ważnych zadań, jakie zostało postawione 

przed organizacją ZMP było wychowanie marynarzy w duchu 

świadomej dyscypliny. Członkowie mieli dawać przykład wy

sokiego zdyscyplinowania i tym samym oddziaływać na pozo

stałych marynarzy, organizacja ZMP miała więc duże pole 

do działania. Problemy dyscypliny znajdowały się często 

na porządku obrad zebrań, odpraw i narad ZMP. Już w grud

niu 1948 roku za popełnione przewinienia dyscyplinarne 

wykluczono z organizacji 15 członków. Zdarzały się wypad

ki niesłusznych decyzji, jak.na przykład wykluczenie mar. 

Sylderfa z Kadry MW za odmowę złożenia składki na pomoc 

48 Tamże, k. 120 i 152
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49 dla strajkujących robotników francuskich <
- Każde przewinienie marynarza było rozpatrywane na 

posiedzeniach zarządów lub na zebraniach kół. Marynarze 
posiadający skłonności do wykroczeń, otrzymywali "opieku- . 
nów" spośród zdyscyplinowanych członków ZMP. "Opiekunów" 
otrzymywali też marynarze nadużywający alkoholu. Opiekun 
- kurator był odpowiedzialny przed swoją organizacją za 
zachowanie przydzielonego mu "podopiecznego" w koszarach 
i na przepustce. Te przedsięwzięcia dawały pozytywne wy
niki. W IV kwartale 1946 r. ilość wykroczeń wśród maryna
rzy służby zasadniczej zmniejszyła się w stosunku do III 
kwartału o 34%30. Zastępca Dowódcy Marynarki Wojennej 
w sprawozdaniu do GZP WP za grudzień 1949 t', pisał: "Dy- 

i scyplina w MW uległa poprawie dzięki pracy organizacji 
ZMP, która często stawiała tę sprawę na swych zebra
niach"* 31 .

W czerwcu 1949 roku sekcja młodzieżowa ZP MW prze

prowadziła odprawę przewodniczących zarządów ZMP jedno

stek i instruktorów młodzieżowych, a w lipcu kontrolę 
pracy ZMP jednostek Marynarki Wojennej32. Odprawa i prze

prowadzona kontrola przyczyniły się do zlikwidowania 

istniejących braków i usprawnienia pracy wewnątrzorgani- 

zacyjnej.

Tamże, k. 67.
50 Tamże, k. 25, 2G, JO i 393.
31 AMW, ZZP, t. 224/33, k. 1?.
32 A1.T.V, ZZP, t. 223/28, k. J62 i 439.
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Na instruktorów młodzieżowych w jednostkach za
twierdzono wówczas: bosmata Wicę w dywizjonie artylerii 
nadbrzeżnej, mata Jastrzębskiego w Szczecińskim Obszarze 
Nadmorskim, st.mar. Aleksandra Sitkiewicza w jednostce 
saperów, por. Wabika w Szkole Specjalistów Morskich i 
chor-.. Podlasza w zespole trałowców. Na przewodniczącego 
zarządu ZMP jednostki łączności zatwierdzono mata Tadeu
sza Osiadacza.

Tak więc. w. czerwcu 194-9 r. obowiązki instruktorów ! 
młodzieżowych i przewodniczących zarządów ZMP jednostek 
pełnili: w OSMW - ppc^. mar. Feliks Korgul, w KPW Gdynia 
- bosmat Adam Ziemliński,, w jednostce saperów - st.mar. 
Aleksander Sitkiewicz, w SSM - ppor. Wabik, w DAN - bos
mat zaw. Wica, w Kadrze MW - bosmat zaw. Rust, w dywizjo
nie artylerii kolejowej - bo,sjnat zaw. Połyńczuk, w jedno
stce lotniczej - ppor. mar., Krzysztof Ładosz, w SON - mat 
Jastrzębski, w jednostce łączności - ppor. Szypulski /od 
października 1949 r« - bosmat aaw. Tadeusz Osiadacz/, w 
zespole trałowców - chor. Podląsz, w zespole okrętów pod
wodnych - mat Abrożej, na ORP "Błyskawica" - mat Krowicki 
i w zespole trałowców SON - ppor. Antkowiak^. Ośmiu spo
śród wymienionych instruktorów było członkami PZPR. Tak 
więc organizacja partyjna miała możliwość bezpośredniego 
oddziaływania na działalność ZMP poprzez pracujących 
w niej swoich członków. W drugiej połowie 1949 r. organi- 
53 Tamże, t. 22J/2B, k. 4?6 i 563.
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zacje partyjne odbyły szereg zebrań i posiedzeń komitetów, 
na których omawiane rolę członków i kandydatów PZPR w kie
rowaniu działalnością ZMP i w udzielaniu pomocy dla tej 
organizacji.

W połowie 1949 roku w jednostkach Marynarki Wojen
nej można było stwierdzić rysującą się wyraźnie przodują
cą rolę członków ZMP szkoleniu i wykonywaniu zadań bo
jowych na morzu. Kampania letnia wykazała dużą ofiarność 
i patriotyczne zaangażowanie wśród zetempowców podczas 
wykonywania zadań trałowych, strzelań i ćwiczeń. Swoją 
postawą i osobistym przykładem członkowie ZMP wywierali 
duży wpływ na poziom wyszkolenia załóg okrętów i podod
działów brzegowych. W dniu 22 lipca 1949 r. dowódca Ma
rynarki Wojennej za przodownictwo w szkoleniu i wzorową 
służbę wojskową wyróżnił w swoim rozkazie 227 aktywistów 
ZMP, a dowódcom jednostek i okrętów polecił wyróżnić we 
własnym zakresie pozostałych aktywnych członków organiza
cji-’4. Dla najlepszych aktywistów ZMP, przodowników wy

szkolenia Zarząd Polityczny MW zorganizował wycieczkę na 
Śląsk.

Z okazji Święta Odrodzenia członkowie ZMP wzięli 
udział w organizowanych przez Zarządy Wojewódzkie i Po
wiatowe zlotach aktywu i sztafetach młodzieżowych. Ogó
łem w organizowanych na terenie wybrzeża sztafetach ucze
stniczyło 150 aktywistów ZMP Marynarki Wojennej. W woje- 
^Taniże, k. 565 i 567-
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wódzkim zlocie ZMP w Gdańsku Marynarkę Wojenną reprezen
towało 50 członków ZMP.

W sierpniu 1949 roku przy zarządach pułkowych ZMP 
zostały powołane trzyosobowe komisje rewizyjne, których 
zadaniem było czuwanie nad właściwym prowadzeniem gospo
darki finansowej, ewidencji i sprawozdawczości. W miesią
cu tym delegatem na światowy Festiwal Młodzieży i Studen
tów w Budapeszcie wybrany został przewodniczący zarządu 
szkolnego ZMP OSMW ppor. mar. Feliks Korgul. W dniach 
4-18 września po powrocie ppor. mar. Feliksa Korgula 
z Festiwalu zorganizowano w nim spotkania stanów osobo
wych we wszystkich jednostkach Marynarki Wojennej".

15 sierpnia 1949 r. sekcja młodzieżowa ZP MW zor
ganizowała naradę aktywu ZMP Marynarki Wojennej, na któ
rej omówiono problemy związane z antypaństwową działalno
ścią kleru. Była to pierwsza narada aktywu ZMP w skali 
Marynarki 'Wojennej. Na naradzie zapoznano aktyw z zada
niami, jakie stały przed organizacją w końcowym okresie 
szkolenia. Narada wykazała, że aktyw ZMP był silny i ide
ologicznie zaangażowany oraz że rozumiał zasadnicze za
gadnienia walki klasowej9®.

W celu wzmożenia ideologicznego i wychowawczego od
działywania na żołnierzy wobec zaostrzającej się sytuacji 

politycznej na świecie, w dniu 12 sierpnia 1949 r. powo- 

" Tamże, k. 673. 
9® Tamże, k. 583-
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lano w Wojsku Polskim agitatorów. W Marynarce Wojennej 
agitatorów powołano w drugiej połowie sierpnia9?. W każ
dym plutonie jednostek nadbrzeżnych pracował jeden agita
tor. Na okrętach organizowano 3-5 osobowe grupy agita
torów. Na ORP "Błyskawica" pracowało 14 agitatorów. Zada
niem agitatora było głośne czytanie i omawianie w czasie 
wolnym lub podczas przerw w zajęciach artykułów z gazet, 
wyjątków z książek, prowadzenie gawęd, pomaganie w orga
nizacji pracy świetlicowej, jak również prowadzenie roz
mów Indywidualnych z marynarzami na tematy polityczne, 
organizacyjne i szkoleniowe. Wśród agitatorów, których 
w październiku 1949 roku w Marynarce Wojennej było 282, 
członkowie ZMP stanowili aż 90% • Pracą agitatorów kiero
wali zastępcy dowódców do spraw politycznych i zarządy 
pułkowe ZMP. Nazwiska agitatorów podawano do wiadomości 
ogółu marynarzy w rozkazach dziennych jednostek. Na po
czątku września 1949 roku powrócił ze szpitala por. mar. 
Bolesław Machoń i objął ponownie obowiązki kierownika 
sekcji młodzieżowej ZP MW; obowiązki instruktora młodzie
żowego w sekcji od maja 1949 r. pełnił chor. mar. Feliks 
Walaszczyk98.

W końcu września z powodu odejścia marynarzy do re
zerwy zmniejszył się poważnie stan liczebny organizacji, 
co spowodowało przejściowe osłabienie jej działalności. * 96

97 AUM, ZZP, t. 223/31, k. 376*
96 AMW, ZZP, t. 223/28, k. 674.



290

Odeszło wtedy do rezerwy około 35% stanu członków ZMP, 
w tym 25% marynarzy i ponad 50% podoficerów służby zasad
niczej33. . , . ,,

Najbardziej wyróżniającym się aktywistom ZMP wydano 
skierowania i opinie polecające do pracy w zarządach po
wiatowych i wojewódzkich. Do pracy organizacyjnej w ruchu 
młodzieżowym skierowano 193 aktywistów, w tej liczbie 27 
do ZM ZMP w Gdańsku, 50 do ZW ZMP w Poznaniu, 25 do ZW 
ZMP w Łodzi oraz 24 do ZS ZMP Warszawa68. Wszyscy odcho

dzący do rezerwy członkowie ZMP mieli uregulowane składki 
organizacyjne i posiadali legitymacje członkowskie.Rezer
wistów żegnano na specjalnych uroczystych zebraniach, na 
których dla aktywistów wręczano dyplomy uznania lub książ- \ 
ki z dedykacją. W niektórych jednostkach dla rezerwistów 
organizowano wieczorki taneczne wspólnie z organizacjami 
ZMP pobliskich zakładów pracy i wsi.

W wyniku odejścia do rezerwy i jesiennego wcielenia 
nowego rocznika, pod koniec 1949 roku zaznaczył się duży 
ruch stanu osobowego. W związku z tym część kół ZMP trze
ba było rozwiązać61. Rozwiązano też koła ZMP na trałow

cach, bowiem część okrętów postawiono do rezerwy. Zorga
nizowano ponownie po jednym kole w zespole trałowców. 
Podczas wcielenia młodego rocznika organizacja powiększy
ła się znów o około 800 członków. Wielu jednak spośród 
5$ Tamże, k. 673 i 674.
60 AMW, ZZP, t. 223/31, k. 350. i 514.
61 AMW, ZZP, t. 223/28, k. 674.
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poborowych nie posiadało legitymacji członkowskich ZMP.
W jednostkach szkolnych zorganizowano spośród poborowych 
członków ZMP koła ZMP w kompaniach oraz zarządy batalio
nowe. W jednostkach, do których przybyły na uzupełnienie 
małe grupy poborowych, członków organizacji włączono do 
istniejących już kół starszego rocznika. Do zarządów kół 
w tych jednostkach dokooptowano po jednym lub dwóch 
przedstawicieli młodego rocznika. Do pracy w organizacji 
ZMP włączyli się wtedy również przybyli do jednostek mło
dzi oficerowie, absolwenci Oficerskiej Szkoły Piechoty we 
Wrocławiu i Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. Je- 
sienią 1949 roku zgodnie z decyzją ZG ZMP podjętą w związ
ku z uchwałą Biura Politycznego KG PZPR w sprawie rozwoju 
sportu masowego, w każdym kole ZMP powołano kierownika 
sportowego. Był on odpowiedzialny za organizację imprez 
sportowych w pododdziałach i na okrętach. Organizacja za
jęła się również tworzeniem sekcji sportowych, których 
działalność w dużym stopniu wpłynęła na rozwój tężyzny 
fizycznej marynarzy.

Wkład kół ZMP w podniesienie poziomu wyszkolenia 
stanu osobowego Marynarki Wojennej oceniono na odprawie 
wyszkoleniowej, przeprowadzonej w październiku 1949 roku. 
Zabierający głos w dyskusji pozytywnie oceniali udział 
zetempowców w szkoleniu. Tak na przykład dowódca DAN po
wiedział: "... Zetempowcy poprzez zebrania, gazetki i ha
sła, popularyzują przodowników, a osobistym przykładem
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Mobilizują cały stan osobowy do dobrego szkolenia". Do
wódca jednostki saperów stwierdził, że zetempowcy organi
zując kółka samokształceniowe pomagali kadrze w nauce ma
rynarzy, podczas bowiem szkolenia napotykano trudności 
« powodu niskiego poziomu ogólnego marynarzy. Dowódca ze
społu okrętów podwodnych z uznaniem podkreślił, że dzięki 
podjętym przez zetempowców i zrealizowanych przez nich 
zobowiązaniom podczas remontu okrętów zaoszczędzono kil- 
kanaście milionów złotych .

Po zakończeniu szkolenia organizacja aktywnie ucze
stniczyła w przygotowaniu koszar na zimę i w zaopatrzeniu 
jednostek w opał i ziemniaki. Na jednostkach pływających 
przystąpiono do samoremontów okrętów. W tym celu nawiąza
no ścisły kontakt z organizacją ZMP Stoczni Marynarki Wo
jennej62 63. Zetempowcy Stoczni zobowiązali się dotrzymać 

i przyspieszyć terminy remontów. Postoje na stoczni wyko
rzystywano na dokształcanie motorzystów; odbywało się ono 
na zajęciach kółek samokształceniowych organizowanych 
przez ZMP.

W okresie całego roku, a szczególnie jeslenią i zi
mą koła ZMP stały się organizatorem pracy kulturalno - 
oświatowej. 0 roli organizacji ZMP w rozwoju amatorskiego 
ruchu artystycznego w. jednostkach niech świadczy udział 
organizacji w I Festiwalu Amatorskich Zespołów Artystycz

62 AMW, ZZP, t. 223/31, k. 410-429.
63 AMW, ZZP, t. 223/28, k. 659.
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nych Marynarki Wojennej, przeprowadzonym w maju 1949 r.64. 

Na J00 uczestników festiwalu, 250 było członkami ZMP. Ze- 
tempowcy stanowili też trzon redakcji tak popularnych 
wówczas gazetek ściennych i sekcji dekoratorskich, oni 
też głównie zajmowali się przygotowywaniem ezęści arty
stycznych na wieczornice 1 akademie. W prowadzeniu pracy 
kulturalno-oświatowej pomocne okazały się kontakty z cy
wilnymi kołami ZMP. Współpracę tę organizowano przewa
żnie w formie wspólnie urządzanych wieczornic, akademii, 
wycieczek, zawodów sportowych i wieczorków tanecznych. 
Organizowano też wspólne zebrania na tematy ideologiczne 
oraz spotkania z uczestnikami walki zbrojnej przeciwko 
okupantowi.

Pod koniec 1949 roku organizacja ZMP włączyła się 
aktywnie do obchodów J2 rocznicy Rewolucji Październiko
wej, jak również przygotowania młodych marynarzy do przy
sięgi wojskowej. Poważny był też wkład organizacji ZMP 
Marynarki Wojennej w pracę propagandową prowadzoną wtedy 
w jednostkach w związku z objęciem obowiązków Ministra 
Obrony Narodowej przez marsz. Konstantego Rokossowskie
go69.

Taki był bilans rocznej działalności organizacji 
ZMP w jednostkach Marynarki Wojennej. Organizacja choć 
młoda i niedoświadczona mogła się poszczycić dużym dorob
kiem i zasłużyła na uznanie przełożonych. Nie było dzie- 

Tamże, k. 440.65 Tamże, t. 22J/28, k. 674.
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dżiny życia i służbowej działalności Marynarki Wojennej, 

w której nie byłaby widoczna przodująca rola członków 

ZMP. Dużo zrobiono na odcinku umacniania dyscypliny i w 

dziedzinie przodownictwa w szkoleniu i służbie, osiągając 

wysokie rezultaty. Wiele sukcesów odniosły koła ZMP w 

pracy kulturalno-oświatowej, którą organizacja przejęła 

całkowicie w swoje ręce. Wychowano liczne zastępy aktywi

stów młodzieżowych, którzy po odbyciu służby wojskowej 

przeszli do odpowiedzialnej pracy na odcinku cywilnym. 

Wielu aktywistów ZMP tamtego okresu ukończyło szkoły ofi

cerskie i zajmuje dzisiaj odpowiedzialne stanowiska słu

żbowe w jednostkach i w Dowództwie Marynarki 'Wojennej. 

Obok sukcesów były także potknięcia, wynikające m.in. 

z braku doświadczenia. Tak na przykład zebrania trwały 

niekiedy zbyt długo, a wygłaszane referaty zawierały zbyt 

wiele ogólników, haseł i cytatów. Mimo występujących sła

bości organizacja Związku Młodzieży Polskiej w pierwszym 

roku swojej działalności odegrała dużą i pozytywną rolę 

w wyszkoleniu i patriotycznym wychowaniu marynarzy.



Kmdr mgr Zdzisław Waśko

WSPÓŁUDZIAŁ MARYNARKI WOJENNEJ W WYPRAWACH 

POISKICH BADACZY NA SPITSBERGEN W LATACH 1957 - 1959

Ludowa Marynarka Wojenna od pierwszych dni istnie

nia, oprócz wykonywania swoich podstawowych zadań obron

nych, brała czynny udział w ważniejszych wydarzeniach po

litycznych i przedsięwzięciach gospodarczych na Wybrzeżu. 

Powszechnie znany jest udział marynarzy wojennych w odbu

dowie i rozbudowie gospodarki morskiej, rozminowaniu wy

brzeża i wód przybrzeżnych oraz zapewnieniu bezpieczeńs

twa żeglugi na wodach polskich pod względem hydrograficz- 

no-nawigacyjnym.

Wśród różnych dziedzin społecznie użytecznej dzia

łalności na uwagę zasługuje pomoc Marynarki Wojennej 

w zorganizowaniu pionierskich wypraw polskich naukowców 

na Spitsbergen w latach 1957-1959*

Powojenna wyprawa polarna była trzecią z kolei 

ekspedycją polską, która w ramach Międzynarodowego Roku 

Geofizycznego podjęła szczegółowe badania na mało znanej 

części Spitsbergen we fiordzie Hornsund. Program tych ba

dań był rozległy i obejmował, poza dyscyplinami naukowymi 

włączonymi do zakresu badań MRG, szereg badań samodziel

nych dotyczących zagadnień geofizycznych, glacjologicz

nych geograficznych i biologicznych.
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Wyprawa zorganizowana była przez Komisję Między
narodowego Roku Geofizycznego Polskiej Akademii Nauk przy 
wydatnej pomocy wojska 1 zainteresowanych instytucji pań
stwowych. Jej realizację poprzedziły wielostronne przygo
towania, które trwały około półtora roku. W tym czasie 
kilku uczestników wyprawy przebywało przez pewien czas 
w Szwecji i Norwegii, zapoznając się z doświadczeniami 
i nowymi osiągnięciami w dziedzinie badań polarnych tam
tejszych instytutów naukowych. W sierpniu 1956 r. pięcio
osobowa grupa pod kierownictwem doc. dr.Stanisława Sied
leckiego przeprowadziła w ciągu dziesięciu dni podstawowe 
rozpoznanie terenu przyszłej wyprawy wybierając odpowied
nie miejsca lądowania, wyładunku sprzętu i bazy dla roz
winięcia polskiej stacji badawczej na Spitsbergenie.
W okresie tym zostało również w Norwegii załatwionych sze
reg sprew organizacyjnych i naukowych nieodzownych do sfi- 
nalizowania wyprawy ,

W kraju prace polskiej ekspedycji spotkały się 
z poparciem wielu instytucji i zakładów produkcyjnych, 
świadczy o tym fakt, że wartość sprzętu ufundowanego lub 
wypożyczonego przez rozmaite instytucje i zakłady przewyż
szała mniej więcej dwukrotnie sumę wyasygnowaną uchwałą 
Rządu PRL nr 205 z dnia 28.4.1956 r.

W niesieniu tej pomocy nie zabrakło również wojska. 
Kierownictwo wyprawy otrzymało od Ministerstwa Obrony Na- 
ą--------------

St.Siedlecki: Dom pod Biegunem.Warszawa 1964,s.11-14.



rodowej cenne wyposażenie w postaci agregatów, optycznego 
sprzętu mierniczego, wyposażenia saperskiego oraz lekars
kiego szpitala wojskowego, broni, amunicji i rakiet, sil
ników do łodzi, samochodu GAZ-69, namiotów, sprzętu łącz
ności itp.

Nieoceniona była także pomoc Marynarki Wojennej, 
która oddała do dyspozycji kierownictwa wyprawy okręt hy
drograficzny "Bałtyk" dla przewiezienia poszczególnych 
ekspedycji polskich naukowców wraź z ekwipunkiem i zaopa- 

2 trzeniem na Spitsbergen i z powrotem •
W ramach ogólnych przygotowań w dniach od 29 kwiet

nia do 2 maja 1957 roku odbyła się w Dowództwie Marynarki 
Wojennej narada z udziałem członków Komisji MRG i przed
stawicieli wojska, na której omówiono terminy rejsów,tra
sy przejścia okrętu na Spitsbergen oraz rodzaj i ciężar 
ładunku. Ustalono także wysokość i sposób wypłacenia diet 
dla załogi okrętu oraz formę rozliczeń kosztów związanych 
z wejściem OH "Bałtyk" do portów norweskich. Ponadto zo
bowiązano Komisję MRG, aby zwróciła się do Ministra Spraw 
Zagranicznych w Warszawie z prośbą o poinformowanie Po
selstwa Polskiego w Oslo o mającej się odbyć wyprawie 
1 uzyskanie zgody na pobyt ekspedycji na terytorium Nor

ii węgli''. 
5’u vPismo dowódcy Mar.Woj. do Z-cy Szefa Sztabu Generalnego 
nr 277 z dnia 9*4.1957  r*  Archiwum Marynarki Wojennej, 
sygn. 2051/9, s.J2 /w dalszym ciągu cytowane jako AMW/. 

5 Notatka służbowa o rozmowach odbytych w Dowództwie MW 
w dniach 29.4 - 2.5*1957  r*  AMW, sygn. 1775/12, 8.196- 
197*
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W ślad, za naradą podjęto intensywne przygotowania 

załogi i okrętu hydrograficznego "Bałtyk" do pierwszego 

w historii marynarki wojennej długoterminowego rejsu po

larnego.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy okręt zo

stał poddany dokładnemu przeglądowi technicznemu i kon

troli obrony przeciwawaryjnej. Szczegółowo sprawdzono 

działanie wszystkich urządzeń i mechanizmów oraz funkcjo

nowanie aparatury radiowej i radiolokacyjnej. W pracach 

tych wyróżnili się maszyniści st. bosm. Stachowicz i bo

smanmat Czarnecki, radiotelegrafiści bosm. Leja i bosman

mat Dobrzyński oraz palacze st. mar. Błachi st. mar. 

Pruszyński.

Równolegle cała załoga okrętu przeszła teoretyczne 

i praktyczne przeszkolenie w swoich specjalnościach woj

skowych oraz została zapoznana z podstawowymi wiadomościa

mi o Spitsbergenie. Ponadto oficerowie na specjalnych za

jęciach dokładnie przestudiowali trasę rejsu, tamtejsze 
/i 

akweny i zjawiska typowe dla strefy polarnej .

Bezpośrednio przed rejsem okręt pobrał odpowiednią 

ilość węgla, ropy, wody i żywności oraz zaopatrzył się 

w niezbędne mapy, instrukcje, przepisy wojskowo-prawne 

itp. Uzupełniono także załogę, zaokrętowując na czas trwa

nia rejsu 10 oficerów specjalistów morskich i dwóch nur

ków z niezbędnym wyposażeniem.

"Bandera", nr 21 z dnia 23.6.1957 r«
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W celu zapewnienia bezpieczeństwa wydano na czas 

rejsu przepisy porządkowe dla osób czasowo zaokrętowanych 

na OH "Bałtyk". W przepisach tych zwracano członkom ekipy 

uwagę na konieczność przestrzegania ustalonych regulami

nem norm życia na okręcie i respektowania wszystkich za

rządzeń dowódcy okrętu wydawanych podczas rejsu. Ostrze

gano także uczestników rejsu przed samowolnym manipulowa

niem przy instalacjach elektrycznych, jak również zabro

niono przebywania w pomieszczeniach specjalnych, wychyla

nia się za burtę i zatrzymywania w pobliżu pracujących 

mechanizmów. Z treścią tego dokumentu zapoznano wszyst- 
5 

kich uczestników wyprawy'.

Po załatwieniu formalności w porcie wczesnym ran

kiem 26 czei-wca 1957 roku okręt hydrograficzny "Bałtyk" 

żegnany przez przedstawicieli polskiej nauki, dowództwa 

Marynarki Wojennej i rodziny zaokrętowanych wyszedł z Gdy

ni w swój pierwszy rejs do Arktyki wioząc uczestników pol

skiej wyprawy na Spitsbergen.

W pierwszym rejsie "Bałtyku" na Spitsbergen była 

zaokrętowana ekipa polskiej wyprawy, a w ładowniach i na 

pokładzie znajdowało się około 100 ton sprzętu, urządzeń, 

żywności i bagażu. Skład wyprawy liczył J4 osoby, które 

reprezentowały różne dziedziny nauki.

Uczestnicy wyprawy podzieleni byli na dwie grupy. 

Pierwsza, tak zwana grupa zimująca, liczyia 10 naukowców. 

5 Przepisy porządkowe dla osób czasowo zaokrętowanych na 
OH "Bałtyk". AMW, sygn. 1775/12, s. 526-527.
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W Bkład jej wchodzili: doc. dr St. Siedlecki - geolog 
/kierownik wyprawy/, mgr inż. R. Trechciński - elektro
nik, mgr T. Makarewicz - meteorolog, mgr W. Wiśniewski - 
astronom, doc. dr J. Jasnorzewski - geodeta, mgr S. Bara
nowski - glacjolog, dr Z. Jaworowski - lekarz wyprawy, 
mgr Z. Czeppe - radiotelegrafista meteorolog, R. Bajer - 
radiotelegrafista meteorolog, M. Paully - mechanik, go
spodarz wyprawy.

Druga grupa, tak zwana letnia, liczyła 24 osoby. 
W skład jej wchodzili: prof. A. Kosiba, mgr L.Dutkiewicz, 
mgr T.Klatka, doc. dr 8. Szczepanklewicz, mgr S.Warzecha, 
mgr G. Wójcik - wszyscy glacjolodzy, mgr K. Karczun, mgr 
J. Kowalczuk - magnetolodzy, inż. J. Feliman, inż. C. Li- 
pert - geodeci, mgr K. Birkenmayer - geolog, doc. dr A. 
Srodoń - botanik, doc. dr B. Ferens - ornitolog, dr M.Do
roszewski - biolog.

Oprócz naukowców w skład grupy letniej wchodziła 
ekipa budowlana w osobach: mgr inż. J. Piotrowski, J.Sta- 
szel 1 T. Pająk; ekipa filmowa, którą tworzyli: E.Bogacz, 
J. Brzozowski i inż. M. Gąslennica oraz przedstawiciel 
Polskiego Radia redaktor Cz. Nowicki.

Wyprawie towarzyszył również jako doradca na okres 
zadomowienia się na Spitsbergenie doświadczony podróżnik 
i organizator inż. Czesław Centkiewicz . Na szczególnych 
6 Lista członków ekspedycji zaokrętowanych na OH "Bałtyk'*.  

AMW, sygn. 1727/7, 30-32. A., C. Centkiewiczowie:
Na podbój Arktyki. Warszawa 195% s. 492-493.
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prawach brały udział w rejsie dwa owczarki zwane "Szałas" 
i "Dolina",.które od razu zyskały przyjaciół wśród załogi 
i członków wyprawy.

Oprócz przyrządów do badań naukowych na okręcie 
znajdowała się duża ilość sprzętu pomocniczego: między 
innymi 6 sań typu Amundsena, duże łodzie norweskie z mo
torkami, radiostacje, akumulatory, narty i tratwy wyładun
kowe. Ponadto na pokładzie okrętu umieszczonych było kil
ka beczek żelaznych z naftą, ropą i benzyną. Całość uzu
pełniał mały wojskowy szpitalik połowy.

Na komendanta rejsu został wyznaczony kmdr ppor. 
Witold Gliński, na zastępcę komendanta rejsu do spraw 
politycznych por. mar. Zbigniew Golis, zaś dowództwo okrę
tu hydrograficznego "Bałtyk" powierzono por. mar. Januszo
wi Rutkowskiemu. Ogółem w rejsie brało udział 108 osób, 
w tym kilku specjalistów morskich oraz naukowców i 
osób towarzyszących wyprawie. Wszyscy uczestnicy rejsu 
tworzyli zgrany i zdyscyplinowany kolektyw7.

Trasa rejsu wyprawy na Spitsbergen wiodła przez 
Morze Bałtyckie, cieśniny Sund, Kattegat, Skagerrak, Mo
rze Północne i Morze Norweskie. %

W czasie rejsu pogoda na ogół dopisywała, a nastro
je wśród załogi i uczestników wyprawy były dobre. Czas 
wolny od służby wypełniały różne zajęcia i rozrywki kultu
ralno-oświatowe. V/ pierwszym dniu pobytu na morzu przepro- 
y-------------
' Lista członków ekspedycji, op.cit., s. J0-J2. 
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wadzono dla załogi i uczestników wyprawy ćwiczebny alarm 

bojowy, przećiwawaryjny i alarm "człowiek za burtą".W na

stępnych dniach zależnie od pogody i stanu morza przepro

wadzono szereg spotkań. Wygłoszono też kilka pogadanek. 

Między innymi por. mar. Z. Golis omówił z marynarzami 

"Status prawny, okrętu i jego załogi na obcym morzu tery

torialnym 1 w obcym porcie", "Zarys historyczny, polity

czny i gospodarczy państw skandynawskich" oraz "Aktualny 

stan sił zbrojnych i marynarki wojennej Norwegii, Danii 

i Szwecji". Docent St. Siedlecki zapoznał załogę okrętu 

z historią polskich wypraw polarnych i zadaniami naukowy

mi obecnej ekspedycji na Spitsbergen. Dużą popularnością 

wśród załogi'Cieszyły się opowiadania autora znanych 

książek podróżniczych i uczestnika wielu wypraw naukowych 

inż. Oz. Centkiewicza. Wiele godzin uczestnicy wyprawy 

spędzili wspólnie z marynarzami dzieląc się wrażeniami 

z licznych podróży naukowych i swoimi przeżyciami z okre

su ostatniej wojny światowej. Marynarze zaś ze swej stro

ny otoczyli członków wyprawy serdeczną i troskliwą opie

ką, a w szczególności tych, którzy po raz pierwszy zet- - ■
Q 

knęli się z żywiołem morskim .

W niedzielę 29 czerwca 1957 roku na okręcie odbyła 

się podniosła uroczystość zorganizowana z okazji Dni Mo

rza i Święta Marynarki Wojennej. W dniu tym o godz. 1J.45 

na zbiórce całej załogi i wszystkich uczestników wyprawy 

8 "Bandera", nr 2 3 z dnia 7.7.1957 r.
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odczytany został okolicznościowy rozkaz Ministra Obrony 
Narodowej i dowódcy Marynarki Wojennej, po czym kierownik 
wyprawy doc. dr St. Siedlecki wręczył członkom załogi pa
miątkową odznakę "Polska Wyprawa na Spitsbergen 1957 - 
1958 r." pasując ich w ten sposób na uczestników ekspedy- 

q cji polarnej7.
W dniu 1.7*1957  r. okręt wszedł do Narwiku. Po na

wiązaniu kontaktów z władzami miejscowymi delegacje Pols
kiej Akademii Nauk i OH "Bałtyk" złożyły wieńce na gro
bach polskich żołnierzy w Ankenes i Narwiku.

W dniu 2 lipca 1957 r. okręt podszedł do tankowania 
wody w porcie, a załoga udała się na zwiedzanie miasta. 
Kadra i marynarze wynieśli z pobytu w mieście wiele pou
czających spostrzeżeń, którymi w następnych dniach rejsu 
dzielili się między sobą.

Wczesnym rankiem 3*7*1957  r. po odcumowaniu z portu 
okręt wszedł do fiordu Rombakken, gdzie odbył się pełen 
powagi i skupienia apel poległych w miejscu zatopienia 
polskiego niszczyciela "Grom".

Na wstępie przemówił do załogi dowódca okrętu por. 
mar. J. Rutkowski, kreśląc wojenną drogę chwały "Groma" 
i bohaterstwo załogi, dzielnie stawiającej czoła hitlero
wcom. "Ich postawa w walce - mówił dowódca - nieugiętość 
wobec wroga jest dla nas przykładem w służbie na morzu, 

7 C. Centkiewicz: 'Wyspy mgieł i wichrów. Warszawa 1959, 
s. 293-294. Dziennik zdarzeń OH "Bałtyk". AMW, sygn. 1772/26.
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jest i będzie zawsze wzorem umiłowania i wierności biało- 
czerwonej banderze". Następnie przy wtórze syreny rzucono 
na wodę wieniec na cześć tych, którzy padli w boju o wol- 

*10 ność Ojczyzny .
Z Narwiku okręt przeszedł turystyczną trasą wśród 

fiordów norweskich do portu TromsB, znanego jako punkt 
wypadowy wypraw polarnych.

Podczas postoju w porcie, który trwał od 4 do 11 
lipca 1957 r*  nawiązano kontakty z władzami cywilnymi 
i Norweskiej Marynarki Wojennej, a kierownictwo wyprawy 
załatwiło ostatnie formalności związane z wyjściem okrętu 
na Spitsbergen. W tym czasie pobrano resztę nadesłanego 
wcześniej sprzętu technicznego oraz uzupełniono zapasy 
węgla i wody. Potrzebne 120 ton węgla, wartości około 3 
tys. dolarów, ze względu na opóźnienie statku "Ustka", 
wypożyczono od Instytutu Meteorologicznego Północnej Nor
wegii11.

W czasie 7~dnlowego postoju w porcie załoga 
i członkowie wyprawy korzystali z wyjścia na ląd. Niektó
rzy z nich zwiedzili stację wielorybniczą. Podczas pobytu 
w TromsB załoga okrętu zaprezentowała się miejscowej lud
ności z jak najlepszej strony i pozostawiła po sobie dob
re wrażenie. 
--------------- 

"Bandera", nr 24 z dnia 14.7*1957  r. Dziennik zdarzeń 
OH "Bałtyk". AMW, sygn. 1772/26.

11 0. Centkiewicz, op.cit., s. 298. Dziennik zdarzeń OH 
"Bałtyk". AW, sygn. 1772/26.
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Z portu TromsB, leżącego za kręgiem polarnym, ok

ręt pilotowany przez p. Gunnar Bogstranda wyszedł 11.7. 

1957 r« o godz. 2J.00 fiordem Lopphavet w dalszą drogę na 

północ. Morze Barentsa przywitało polską wyprawę martwą 

falą i gęstą mgłą.

Po minięciu Wyspy Niedźwiedziej kierownik wyprawy 

doc. dr St. Siedlecki wysłał do dowódcy Marynarki Wojen

nej PRL telegram następującej treści:"W 25 lat po pierw

szej polskiej wyprawie polarnej na Wyspę Niedźwiedzią - 

polska wyprawa międzynarodowego Roku Geofizycznego mija na 

polskim okręcie dnia 13.7.1957 r. o godz. 07-00 rano wi

doczną z prawej burty Wyspę Niedźwiedzią. Jesteśmy dumni, 

że pod polską banderą płyniemy dla dobrych celów ku dale

kiej Północy. Proszę o przyjęcie od całej wyprawy wyrazy 

wdzięczności dla Polskiej Marynarki Wojennej, która dopo

maga w realizacji naszych zadań oraz umożliwia je przez 

oddanie do dyspozycji wyprawy okrętu hydrograficznego 

"Bałtyk". Na ręce dowódcy Marynarki Wojennej przesyłamy 

wyrazy wdzięczności i- pozdrowienia od wyprawy oraz skła

damy wyrazy uznania i gratulacje z racji sprawności dzia

łania okrętu w całym dotychczasowym rejsie, jak też war

tościowej i miłej współpracy dowództwa okrętu i jej zało- 
12 gi z kierownictwem i uczestnikami wyprawy"

W niedzielę dnia 14.7-1957 r. o godz. 01.30 okręt 

po długim i wyczerpującym rejsie dotarł do celu wyprawy, 

Radiogram nr 2?8 z dnia 24.7.1957 r. AMW, sygn.2051/9, 
s- 150-
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do Spitsbergenu, gdzie stanął na kotwicy w Zatoce Białych 

Niedźwiedzi, leżącej w fiordzie Hornsund.

Przed wejściem okrętu do zatoki łodzie okrętowe 

przeprowadziły sondowanie rozpoznawcze w celu przygotowa

nia bezpiecznego wejścia i postoju okrętu, wykrycia prze

szkód podwodnych, bezpiecznego wprowadzenia s/s "Ustka" 

do Zatoki oraz wyznaczenia miejsca do lądowania ekspedy

cji i wyładunku sprzętu wyprawy.

Postój w Hornsundzie odbywał się w dość trudnych 

warunkach lodowych. Przez cały czas po zatoce dryfowały 

kry zimowego lodu morskiego i góry lodowe, przeważnie po

chodzące z lodowca Hansa. Przez ćiwa dni panował dość sil

ny sztorm, a siła wiatru dochodziła do 9°B. W czasie po

stoju na kotwicy okręt był w natychmiastowej gotowości do 
wyjścia na morze19.

Wyładunek okrętu rozpoczęto bezpośrednio po zakot

wiczeniu. Trwał on bez przerwy do godz. 07*20  15 lipca 

1957 r. Transportowanie ładunku z okrętu do brzegu odby

wało się czterema tratwami i dwiema łodziami "Delfin" 

i "Mors". Pierwsza tratwa, którą zmontowano na pokładzie 

z gotowych elementów, odbiła od okrętu już o godz. 09*10  

i wraz z pozostałymi kursowała co dwie godziny, przewożąc 

za każdym razem 6 ton. bagażu. Najpierw wyładowano rzeczy 

osobiste, plecaki i worki, potem skrzynie z żywnością 

1 3 ' Sprawozdanie z rejsu OH "Bałtyk" na Spitsbergen.
w dniach 26.6. - 31.7.1957 r*  AMW, sygn. 1773/12, s.2. 
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i sprzętem obozowym. W celu usprawnienia wyładunku sprzę

tu z tratwy na brzeg zbudowano drewniane półpływające mo

lo z ciężkich bali drzewa dryfowego, naniesionego prądami 
14 od syberyjskich wybrzeży

Wyładunek tratwa - brzeg i przeniesienie całego ba

gażu do miejsca oddalonego około pół kilometra, gdzie 

miał stanąć obóz, odbywało się głównie siłami załogi.

Po rozładowaniu okrętu załoga przez następne trzy 

dni pomagała w urządzeniu się ekspedycji na lądzie. Mię

dzy innymi marynarze postawili namioty i uporządkowali 

plac pod budowę przyszłej głównej bazy. Uwzględniono tak

że prośbę kierownictwa wyprawy, wypożyczając 5 oficer

skich płaszczy futrzanych na okres pobytu na Spitsberge- 
nie1^.

Kadra i marynarze w oczekiwaniu na przybycie spó

źnionego statku "Ustka" wzięli również udział w zorgani

zowanej wycieczce w góry Spitsbergenu.

W czwartek 18 lipca 1957 r. o godz. 21.50 statek 

Polskiej Żeglugi Morskiej "Ustka" dowodzony przez kapita

na Bolesława Bąbczyńskiego wraz z 26-osobową załogą i po

nad 500 tonami ładunku przeznaczonego dla polskiej wypra

wy zakotwiczył w Zatoce Białych Niedźwiedzi.

Od wczesnego ranka następnego dnia rozpoczęła się 

ciężka 1 żmudna praca, jaką było wyładowanie i przetrans- 

---T. Makarewicz, R. Trechclnski: Halo, Spitsbergen. 
Warszawa 1960, s. 28-JO.

•? Dziennik zdarzeń OH "Bałtyk". AMW, sygn. 1772/26.
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portowanle na brzeg w najbardziej prymitywnych warunkach 
1057 ciężkich skrzyń, dwóch dużych agregatów elektrycz
nych, trzytonowego ciągnika gąsienicowego, samochodu te
renowego z przyczepą, domu mieszkalnego, baraku, masztów 
antenowych oraz 274 beczek żelaznych z ropą, naftą, ben- 

*16 zyną 1 olejami •
W tej ciężkiej pracy fizycznej uczestniczyła bez 

wyjątku cała załoga OH "Bałtyk" wraz z częścią załogi 
z s/s "Ustka" i członkami wyprawy.

Kadra i marynarze podzieleni na grupy pracowali bez 
wytchnienia na dwie zmiany w ładowniach statku, na trat
wie i łodziach oraz na lądzie przy wyładunku bagażu na 
ląd. Wyładunek beczek z paliwem i ciężkiego bagażu odby
wał się przy użyciu dużej tratwy skonstruowanej specjal
nie dla wyprawy przez inż. Mariusza Orlicza z Gdańska. 
W tym gorącym okresie mechanicy z OH "Bałtyk" por. mar. 
R. Marek i por. mar. Szyprowski z własnej inicjatywy na
prawili uszkodzony w czasie transportu ciągnik gąsienico
wy, który został natychmiast wykorzystany do odsunięcia 
skrzyń od brzegu 1 przygotowania miejsca na przyjęcie 
dalszych.

W dniu 21 llpca 1957 r. o godz. 13*35  OH "Bałtyk" 
zacumował lewą burtą do "Ustki" i rozpoczął własnymi si
łami przebunkrowanie węgla, a następnie przetankowanle 
słodkiej wody. Jednocześnie trwał dalszy wyładunek stat- 

St. Siedlecki, op.cit., s. 33-34.
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ku. 0 godz. OJ.JO rano 22 lipca 1957 r. w czasie trans
portu tratwy urwał się i utonął tłumik od silnika łodzio
wego. 0 godz. 15.3O tego samego dnia zakończono całkowi
cie wyładunek sprzętu z "Ustki". Ostatnie materiały tran
sportowano przy niepewnej pogodzie, zerwał się bowiem 
wiatr o sile 8°B, a stan morza wzrósł do 6°B1?.

Dzięki ofiarnej pracy całej załogi OH "Bałtyk" wy
ścig z czasem i z pogodą, która w tym rejonie bywa bar
dzo kapryśna, został wygrany. Statek "Ustka" został roz
ładowany w rekordowym czasie 3 zamiast 7 planowanych dni. 
Pozwoliło to członkom ekspedycji na wcześniejsze przy
stąpienie do prac związanych z przygotowaniem bazy głów
nej.

Za trud poniesiony w czasie trwania rejsu i podczas 
wyładunku podziękował załodze kierownik wyprawy, wybitny 
polarnik, członek wszystkich polskich ekspedycji na Spit
sbergen i Wyspę Niedźwiedzią od 1932 r. doc. dr St. Sie
dlecki. Między innymi powiedział: "Wkład pracy, wysiłku 
i trudów oraz poczucie odpowiedzialności ze strony załogi 
OH "Bałtyk" i jego dowództwa był ogromny. Nie tylko doko
nanie samego rejsu z jego trudnościami nawigacyjnymi 
i technicznymi i nie tylko problemy pływania wśród lodów 
lub burzliwych mórz dalekiej Północy stanowiły wkład 
okrętu w dzieło wyprawy. Cała załoga i wszyscy oficerowie 
służyli swą pomocą dla zadań ekspedycji, pracując ciężko 
1? Sprawozdanie z rejsu OH "Bałtyk” na Spitsbergen 

w dniach 26.6, - 31.7. 1957 r., op.cit., s. 2.
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fizycznie przy przeładunku i transportach. Te zaś prace 
decydowały bezapelacyjnie na Spitsbergenie o losach, po- *• 
wodzeniu i bezpieczeństwie całej wyprawy".

Załoga otrzymała także pamiątkowe znaczki wyprawy 
1 zaświadczenia następującej treści: "Niniejszym stwier
dza się, że członek załogi OH "Bałtyk" okrętu Polskiej 
Marynarki Wojennej, brał udział w dowozie sprzętu i wypo
sażenia dla Polskiej Wyprawy na Spitsbergen i przebywał 
w Hornsuad poz. 77°N - 15°33#E» blorąc czynny udział w 
wyładunku. Składamy podziękowanie za obywatelską postawę 
i pracę w tym trudnym zadaniu dla dobra nauki polskiej". 
Zaświadczenie to było podpisane przez kierownika Polskiej 
Wyprawy MRG na Spitsbergen 1957-1958 doc. dr. St. Siedle
ckiego i dowódcę OH "Bałtyk" por. mar. J. Rutkowskiego18.

Wraz z zakończeniem wyładunku wieczorem 22 lipca 
1957 r. "Ustka" żegnana przez uczestników wyprawy opuści
ła Spitsbergen i przez Isfjord i Advent Bay weszła do 
przystani Longyearbyen po węgiel, a stamtąd po zatankowa
niu wody w radzieckiej kopalni w Gronfiord - Barentsburg 
udała się w drogę powrotną do Szczecina.

Na drugi dzień o godz. O5.J6 "Bałtyk**  wyszedł z 
Hornsund żegnany zielonymi rakietami wystrzelonymi przez 
kierownika wyprawy doc. dr- St. Siedleckiego z Przylądka 
Wilczka, biorąc kurs na Gdynię.

18 Kronika OH "Bałtyk" wg opisu nr 1J1 z 1968 r.
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Rejs powrotny ze Spitsbergenu do Polski prowadził 
przez Tromsb, dokąd okręt był zmuszony powtórnie zawinąć 
w celu uzupełnienia wody. Postój w porcie trwał od godz. 
05*25  do 21 .>04 dnia 25 lipca 1957 r. Podczas wyjścia za
łogi na ląd wypadków żadnych nie było. Marynarze zachowa
li się bez zastrzeżeń. Podróż z TromsO do Gdyni przebie
gła na ogół w dobrych warunkach atmosferycznych, a zało
dze dopisywał humor i dobre samopoczucie.

W tym czasie doc. dr St. Siedlecki wysłał do do
wódcy Marynarki Wojennej depeszę o następującej treści: 
"Przesyłam gratulacje z racji doskonałego przeprowadzenia 
rejsu przez OH "Bałtyk". Pragnę podkreślić niezwykle oby
watelskie stanowisko dowództwa "Bałtyku", jego oficerów 
i załogi, którzy nie tylko swym doświadczeniem żeglarskim 
lecz także ciężką pracą fizyczną na lądzie przy rozładowa
niu statku "Ustka" dopomogli do realizacji wyprawy i roz
poczęcia prac naukowych"13.

Po wielu trudach okręt hydrograficzny "Bałtyk" J1 
sierpnia 1957 r. o godz. 02.55 zacumował w macierzystym 
porcie Gdynia.

Charakterystyka pierwszego powojennego rejsu pol
skiego okrętu wojennego na Spitsbergen nie byłaby pełna, 
gdyby nie wspomnieć o samodzielnych pracach badawczych, 
jakie zostały wykonane na rzecz Marynarki Wojennej.

^-^Radiogram nr 3/6 z dnia 24.7.1957 x*.  AMW, sygn.2051/9,
s. 151»
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Zgodnie z planem Biura Hydrograficznego Marynarki 
Wojennej wykonywane były siłami załogi OH "Bałtyk" prace 
hydrograficzne w rejonie bazy wyprawy oraz badania ocea
nograficzne. Zrezygnowano natomiast z pomiarów batymetiy- 
cznych akwenu na południe od fiordu Homsund, ponieważ za 
długo czekano w TromsB na opóźniającą się "Ustkę".Przygo
towano jednak w zamian podstawę badań geodezyjnych dla 
przeprowadzenia sondażu Zatoki Białych Niedźwiedzi - miej
sca lądowania polskiej ekspedycji naukowej. Po zbudowaniu 
czterech staw określono położenie licznych skał podwod
nych i nawodnych znajdujących się w Zatoce, która dotych
czas jeszcze nie była sondowana 1 tworzyła białą plamę na 
morskiej mapie świata. Wykonano też plan Zatoki Białych 
Niedźwiedzi w skali 1:10000 /na podstawie mapy norweskiej 
1:50000/ oraz profil batymetryczny cieśniny Sund od latar
niowca Svinbadan do latarniowca Drogden. Ponadto ustalono 
z geodetami ekspedycji naukowej, że po całkowitym urządze
niu się na Spitsbergenie wykonają oni dla potrzeb Marynar
ki Wojennej określenie pozycji staw oraz zdejmą geodezyj
nie linię brzegu Zatoki.

W czasie rejsu okrętu prowadzone były również sy
stematyczne obserwacje meteorologiczne i hydrologiczne 
powierzchniowe. Obejmowały one pobieranie próbek wody na 
zasolenie i badanie biologiczne; pomiary temperatury wody, 
obserwacje falowania, określenie barwy i przezroczystości 
wody, pobieranie próbek dna oraz pomiary podstawowych 
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elementów meteorologicznych.

Wykonanie tych prac było możliwe dzięki pomocy 

i bezpośredniemu udziałowi w nich przedstawicieli Stacji 

Morskiej Polskiej Akademii Nauk i Zakładu Oceanografii 

PIHM, którzy przybyli na Spitsbergen na s/s "Ustka", a 

powrócili okrętem hydrograficznym "Bałtyk". Wyniki doko

nanych obserwacji przyczyniły się do lepszego poznania 

pod względem oceanograficznym wód Bałtyku, Morza Północ

nego, Norweskiego i Barentsa, przez które odbywał rejs 
OH "Bałtyk"20.

Okręt hydrograficzny "Bałtyk" w swoim pierwszym 

rejsie polarnym na Spitsbergen trwającym około półtora 

miesiąca, przebył 4200 Mm oraz zużył 405 ton węgla i 310 

ton słodkiej wody.

W czasie rejsu cała załoga spisała się dobrze, wy

kazując duże umiejętności i opanowanie marynarskiego za

wodu. Ponadto rejs był doskonałą praktyką dla wszystkich 

specjalistów na okręcie. Szczególnie nawigatorzy uzyskali 

wiele ciekawych doświadczę:! pływając we mgle wzdłuż roz

winiętych brzegów Norwegii. Zdobyto także poważną prakty

kę w zakresie wykonywania pomiarów oraz organizowaniu prac 

hydrometeorologicznych i hydrograficznych na okręcie. 

W sumie rejs był udany i spełnił w pełni swoje zadania.

20 Sprawozdanie z prac badawczych wykonanych w czasie rej
su OH "Bałtyk" do Spitsbergen. AMW, sygn. 1773/12, 
s. 361-J6J.
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Drugi rej*  okrętu hydrograficznego "Bałtyk" na 

Spitsbergen odbył się w dniach od 10 września do 11 paź

dziernika 1957 roku. Celem rejsu było przewiezienie 50 

ton różnego sprzętu i żywności dla polskiej grupy zimują

cej oraz zabranie do kraju naukowców z grupy letniej.

Przygotowania do tego rejsu trwały stosunkowo krót

ko i miały zorganizowany przebieg. Bezpośrednio po powro

cie ze Spitsbergenu okręt skierowany został do stoczni 

Marynarki Wojennej, gdzie przeprowadzono przegląd i kon

serwację kadłuba, mechanizmów głównych i pomocniczych 

oraz czyszczenie kotłów. Jednocześnie w dniu 3.8.1957 r. 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej zwróciło się do 

Komisji Międzynarodowego Roku Geofizycznego przy Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie z wnioskiem, aby w przygotowa

niach do jesiennego rejsu uwzględnić zabunkrowanie 200 

ton węgla i 200 ton słodkiej wody w TrornsD przy dwukrot

nym wchodzeniu OH "Bałtyk" do portu. Postulowano również 

konieczność stworzenia specjalnego funduszu w wysokości 

6 000 zł na cele reprezentacyjne, niezbędne przy kontak

tach z pilotami, władzami portowymi, miejskimi i innymi 

osobami oi-az wydzielenia pewnej sumy pieniędzy na zakup 

świeżych jarzyn i owoców. Ponadto sugerowano, by zo 

względu na niezwykle ciężkie warunki pracy załogi w cza

sie rejsu, wypłacono jej diety w dewizach za pobyt na 

morzu po wyjściu z polskich wód terytorialnych według
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21 wcześniej ustalonych stawek .
W następstwie tego pisma w dniach 20 i 21 sierpnia 

1957 r. odbyła się w Biurze Hydrograficznym Marynarki 
Wojennej w Gdyni konferencja z udziałem przedstawicieli 
Komisji MRG przy Prezydium PAN inż. Czesława Centkiewi
cza i mgr Wacława Kowalskiego. W toku konferencji po wza
jemnym wyjaśnieniu sytuacji ustalono konkretne terminy 
rozpoczęcia i zakończenia rejsu OH "Bałtyk" na Spitsber
gen z dwukrotnym wejściem do Tromsd. Dowództwo Marynarki 
Wojennej zobowiązało się dostarczyć w oznaczonym termi
nie z własnych magazynów 600 ton węgla na trzy kolejne 
rejsy polarne. Natomiast Polska Akademia Nauk wzięła na 
siebie przewóz węgla z Gdyni do TromsB, wypłacenie dla 
załogi okrętu kieszonkowego za 14 dni według ogólnie 
przyjętych stawek w wojsku oraz uzupełnienie funduszu 
awaryjnego OH "Bałtyk" na rejs jesienny do kwoty 2 tys. 
dolarów22.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na konferencji w 
dniu 26 sierpnia 1957 r. dyrektor komisji MRG przy Pre
zydium PAN przesłał na ręce szefa Biura Hydrograficznego 
Mar. Woj. imienne listy osób przewidzianych do zaokręto
wania na OB "Bałtyk". Biuro Hydrograficzne Mar .Woj. w 
dniu 5«9»1957 r. powiadomiło dyrektora Komisji MRG mgr

Pismo Szefa Biura Hydrograficznego do PAN*  AMW, sygn. 
1773/12, s. 281.

22 Protokół z rozmów przeprowadzonych w dniach 20 i 21.8. 
1957 y. AMW, sygn. 1775/12, s. 425*
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W. Kowalskiego o możliwości pobrania węgla w Gdyni23. 

Po załatwieniu wszystkich formalności na lądzie 

o godz. 04.00 10 września 1957 r. okręt hydrograficzny 

"Bałtyk" pod dowództwem por. mar. Janusza Rutkowskiego 

wyszedł z Gdyni w swój kole-jny rejs na Spitsbergen.Okręt 

zabrał 90 ludzi, w tym kilku oficerów specjalistów mor

skich przydzielonych na okres rejsu oraz 5 naukowców. 

Byli to: prof. T. Chlipalski, prof. dr W. Okołowicz, 

prof. St. Pietkiewicz, mgr W. Kowalski, mgr K. Wypych. 

Ponadto w rejsie wzięło udział dwóch przedstawicieli Wyż

szej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie /dr J. Moniak, dr W. 

Barczak/ oraz pięciu redaktorów: Z. Każmierczuk i A. No- 

waliński z "Ekspresu Wieczornego", kpt. J. Szymański z 

"Żołnierza Wolności" i mgr Poloczek z katowickiej tele
wizji24 * *.

Do przylądka Skagen warunki atmosferyczne były do

bre. Przejście cieśniną Sund odbyło się w nocy. Od Ska

gen do Narwiku przez cały czas utrzymywała się jednak 

pogoda sztormowa. Okręt zmuszony był zejść z obranego 

kursu i sztormować przez dwie doby w kierunku na Szkocję.

W czasie tej wielogodzinnej walki z wiatrem, docho

dzącym do 11 °B, przy stanie morza do 9°B wielu członków 

ł3 Pismo Szefa Biura Hydrograficznego Mar.Woj. do Komisji 
MRG, AMW, sygn. 1773/12, s. 383*

24 Lista uczestników II Rejsu na Spitsbergen. AMW, sygn.
1772/7, s. 43-45.
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załogi wyróżniło się dobrą postawą i kondycją fizyczną*  
Niektórzy z nich, mimo iż po raz pierwszy znaleźli się w 
tak silnym sztormie, bez zarzutu wykonywali swoje obo
wiązki służbowe. Do takich cichych bohaterów należy za
liczyć marynarzy K. Stadnika i St. Adamskiego, którzy 
utrzymując w sprawności i ruchu maszynę okrętową, chroni
li jednostkę przed przewróceniem przez falę.

W czasie trwającego w dniach 12 i 13 września 1957 
roku silnego sztormu na okręcie zerwało się kilka żelaz
nych beczek. Po wyrządzeniu pewnych szkód na pokładzie, 
pięć z nich wypadło za burtę okrętu. Na wysokości Lofotów 
prawdopodobnie na skutek gwałtownych przechyłów okrętu, 
uległa zatkaniu jedna z rurek wodnych kotła maszyny 
okrętowej, co spowodowało jej przepalenie i pęknięcie. 
Zaszła konieczność wygaszenia kotła i naprawienia uszko
dzenia. Usunięcie przez por. mar. R. Marka i mata Cieśla
ka awarii kotła trwało niecałe dwie doby. Musieli oni 
pracować w maskach przeciwgazowych wewnątrz pieca przy 
wysokiej temperaturze i dużej ciasnocie ograniczającej 
ruchy29.

We wtorek 17 września 1957 r. od godz. 05.00 rano 
dowódca okrętu zarządził kolejno ćwiczebny alarm opusz
czenia okrętu, alarm człowiek za burtą i ćwiczebny alarm X 
bojowy dla załogi.

29 "Bandera", nr 57 z dnia 13.12.1957 r*  Dziennik zdarzeń 
OH "Bałtyk". AMW, sygn. 1772/28.
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Na drugi dzień rano okręt wyrunzył w dalszą drogę, 

by około godz. 23.00 wejść do Tromsb. Po zacumowaniu w 

norweskim porcie przybył na okręt z oficjalną wizytą ko

mendant bazy. Okazało się wówczas, że zapomniano uprze

dzić miejscowe władze o przybyciu polskiego okrętu hydro

graficznego do Norwegii. Pomimo to jednak nie robiono 

większych trudności i przed formalnym załatwieniem spra

wy uzyskano zezwolenie dotyczące zejścia załogi na ląd. 

Z prawa tego skorzystali naturalnie uczestnicy rejsu 

i w godzinach polnych od służby zwiedzali ten najbardziej 

wysunięty na północ port norweski. Część załogi korzysta

jąc z gościnności gospodarzy zwiedziła również stację 

wielorybniczą.

Postój w TromsS trwał niecały tydzień. Przez cały 

ten czas okręt przebywał w bezpośrednim sąsiedztwie z je

dnostkami marynarki wojennej USA, które w ramach wielkich 

manewrów NATO przebywały na redzie portu Tromsb. Marynarze 

polscy mogli zaobserwować jak żandarmeria amerykańska 

niekiedy w sposób brutalny nie dopuszczała do zetknięcia 

się marynarzy amerykańskich z załogą polskiego okrętu. 

Każdemu ich zejściu na ląd towarzyszyły liczno patrole 

policji okrętowej, wyposażonej w długie drewniane pałki .

W drugim dniu postoju w porcie na okręt przybył 

prof. Stefan Janczarski, sekretarz naukowy Polskiego Ko

mitetu Roku Geofizycznego. Do TromsS przyleciał z Warszawy 
---- — 

"Bandera", nr 39 z dnia 27*12.<957  *̂  
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samolotem i dalszą podróż na Spitsbergen odbył na OH 

"Bałtyk”.

Od 20 do 25 września 1957 r. okręt przebywał w 

miejscowej stoczni, gdzie norwescy robotnicy dokonali 

remontu i sprawdzenia kotła. Przez cały ten czas pomiesz

czenia na okręcie nie były ogrzewane. Panujące zimno spo

wodowało liczne wypadki przeziębień.

Podczas pobytu w stoczni nadeszła wiadomość o śmie

rci króla norweskiego Haakona. Dowódca okrętu por. mar. 

J. Rutkowski zgodnie z ceremoniałem morskim zarządził 

opuszczenia bandery do pół masztu, a sam złożył wizyty 
kondolencyjne miejscowym władzom2?.

Po zakończeniu remontu, uzupełnieniu węgla i słod

kiej wody 25 września 1957 r. o godz. 17.00 okręt odcu- 

Kiował i bez pilota wyszedł fiordem Lopphavet w dalszą 

drogę ku Spitsbergenowi. W nocy minął skrytą w mroku Wys

pę Niedźwiedzią, a następnego dnia dotarł do Spitsbergen. 

Okręt zakotwiczył w Zatoce Białych Niedźwiedzi. Cała za

toka pokryta była lodem, a ostry wiatr napędzał z Horn- 

sundu coraz więcej kry i gór lodowych. W tej sytuacji 

nie można było rozpocząć rozładunku. Dopiero następnego 

dnia wyrąbano na brzegu w lodzie miejsce do rozładunku, 

który trwał tylko 24 godziny, pomimo iż planowany był na 

trzy doby. Rozładunek nie był łatwy, odbywał się bowiem

A. Nowalińskl, Z. Kaźmierczuk: Reportaż przywieziony 
w zębach. Warszawa 195S, a. 47.
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przy użyciu dwóch łodzi okrętowych, których ruch utrud

niała gromadząca się kra. Szczególnie trudny był wyła

dunek bagażu z łodzi na ląd. Zaimprowizowane molo w po

staci małego pomostu na pływakach było stale znoszone 

przez fale i atakowane przez krę. Zwały lodu uniemożli

wiające dobijanie łodzi trzeba było rozbijać kilofami 

1 łomem. Wyładowujący łodzie stali powyżej kolan w lodo

watej wodzie. Inni zaś na plecach odnosili ładunek na 

brzeg, skąd odwożony był pod barak zimowiska samochodem 

terenowym. W trakcie wyładunku żywności i sprzętu zaszła 

konieczność naprawy ciągnika i sprawdzenia samochodu. 

Pracę tę wykonali szybko i sprawnie mechanicy kpt. inż.
po 

J. Kowalski i por.mar. R. Marek .

W dniu 28 września 1957 r. pod naporem silnego wia

tru i dryfującego lodu przy lewej kotwicy zerwał się łań

cuch. Przez pewien okres czasu okręt zdany był na łaskę 

wzburzonych fal i lodu. Po odpowiednich manewrach okrętem 

udało się wybrnąć z tej ciężkiej sytuacji i rzucić prawą 
29 kotwicę w bezpiecznym miejscu .

W trzecim dniu załoga pomagała załadować na okręt 

sprzęt i zaokrętować się grupie letniej wyprawy w liczbie 

22 ludzi. Wieźli oni ze sobą do kraju, oprócz osobistego 

bagażu, metalowe kasety z tysiącami metrów taśmy filmo

wej, olbrzymie kręgi wielorybie i inny materiał naukowy 
50 "Bandera", nr 41 z dnia 10.11.1957 r.

29 A. Nowaliński, Z. Kaźmierczuk, op.cit., s. 77-80.
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zebrany w czasie pobytu na Spitsbergenie.
Na okres zimy pozostawiono 10-osobową grupę nau

kowców, którym na pożegnanie załoga okrętu przekazała 
cały swój osobisty zapas papierosów.

Pod Wieczór 1 października 1957 r. doc. dr St. 
Siedlecki przybył na okręt łodzią, która następnie zosta
ła zmiażdżona przez silną falę. Bezużyteczny wrak z tru
dem wciągnięto na pokład okrętu.

Tegoż dnia OH "Bałtyk" odkotwiczył i wyszedł z Za
toki Białych Niedźwiedzi w rejs powrotny. W Tromsb opu
ściło okręt kilku naukowców i ekipa filmowa, udając się 
do kraju samolotem.

W drodze powrotnej nadszedł radiogram zawiadamia
jący niespodziewanie, że z okazji Dnia Wojska Polskiego 
otrzymali awanse do kolejnych wyższych stopni dowódca 
okrętu kpt. mar. J. Rutkowski, por. mar. H. Dalecki i 
por. mar. R« Miecznikowski.

Okręt wszedł do portu Gdyni o godz. 21.00 11.10. 
1957 Polarników 1 marynarzy po długiej rozłące witały 
na nabrzeżu rodziny, znajomi i społeczeństwo Trójmiasta.

Trzeci rejs okrętu hydrograficznego "Bałtyk" na 
Spitsbergen odbył się w dniach od 7 czerwca do 7 lipca 
1958 roku. Zadaniem tego rejsu było przewiezienie ekipy 
polskich uczonych wraz z ekwipunkiem, sprzętem i żywno
ścią. W rejsie wzięło udział 109 osób, w tym kilku ofice
rów specjalistów morskich i 2 nurków /mat St. Kaczmarek
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i st. mar. B. Słomski/ przydzielonych na czas rejsu oraz 

naukowców, dziennikarzy i filmowców.

W skład ekipy naukowców wchodzili: dr M. Kosiński 

- lekarz, mgr G. Wójcik - glacjolog, mgr J. Romer - mgr 

H. Piasecki - peryglacjolodzy, kand. nauk K. Birkenmayer 

- geolog, inż. J. Pruchnicki - organizator techniczny wy

prawy, doc. dr B. Ferens - ornitolog, mgr M. Kuc - bio

log, mgr inż. C. Lipert - fotogeometra, inż. J. Staszel, 

inż. T. Gaerting, mgr Z. Niemirowicz, mgr Z. Michalska - 

geolodzy, mgr A. Marcinkiewicz, dr 0. Czabach - lekarz, 

mgr J. Kuziemski - hydrolog, mgr J. Gadomski - meteoro

log, R. Florek - elektromechanik, mgr inż. J. Piotrowski 

- inż. budowlany, mgr J. Rdułkowski - glacjolog, mgr T. 

Klatka - peryglacjolog, mgr L. Dutkiewicz, ob. J. Brzo

zowski - z "Filmu Polskiego", reż. B. Szredel, mgr A. Za

wada, mgr M. Klimkiewicz - oceanograf, ob. J. Ruszczyć - 

dziennikarz, redaktor Roszkowski, dr W. Schramm - z Klubu 

Wysokogórskiego, mgr inż. St. Kuliński, mgr J. Kowalczuk 
- magnetolodzy38.

7 czerwca 1958 r. OH "Bałtyk" żegnany przez dowódcę 

Marynarki Wojennej kontradmirała Zdzisława Studzińskiego 

i przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk wyszedł z Gdyni 

w swój kolejny rejs na daleką północ do śnieżnej Arktyki.

Do przylądka Skagen warunki meteorologiczne były 

dobre. Okres względnego spokoju na morzu wykorzystano do 

•AM®, sygn. 2397/1, s. 91-96.
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przeprowadzenia na okręcie ćwiczebnych alarmów oraz za

poznania uczestników wyprawy z obowiązującymi przepisami 

wojskowymi i regulaminem służby okrętowej.

W Skagerraku okręt wszedł w obszar zatoki niżowej 

i przez jedną dobę sztormował przy wietrze NW-8°B i sta

nie morza 6°B. Dla większości uczestników wyprawy i mło

dej załogi były to godziny walki z żywiołem i chorobą 

morską.

Podczas przekroczenia koła podbiegunowego odbył 

się na okręcie polarny chrzest Neptuna. Po spełnieniu 

wszystkich warunków chrztu morskiego uczestnicy oi« oyma

li nowe Imiona i odręcznie wykonane dyplomy.

Wejście do TromsB odbyło się bez pilota fiordem 

Malangen, gdzie okręt zacumował w dniu 13 czerwca 1958 r. 

w basenie węglowym. Postój trwał dwie doby, podczas któ

rego załoga korzystała z wyjścia na ląd. W Tromstl zosta

li dodatkowo zaokrętowani: prof. dr H. Niewodniczański, 

prof. dr A. Kosiba, prof. dr S. Różycki, prof. dr A. Jahn 

i cztery osoby państwa Stenów /Frytz Sień jest wybit
nym polarnikiem norweskim i przyjacielem Polaków/^1.

Po uzupełnieniu zapasów węgla i zatankowaniu słod

kiej wody okręt wyszedł fiordem FuglBy z portu Tromsb. 

Po przejściu Morza Barentsa przy małej fali i mgle okręt 

17 czerwca 1958 r. zakotwiczył w Zatoce Białych Niedźwie

dzi.

Pismosekretarza naukowego KMRG z dnia 20.5.1958 r. 
AMW, sygn*  2397/1. s. 91-96.
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Ze względu na późną porę i dużą ilość kry lodowej 
wyładunek sprzętu dla ekspedycji rozpoczęto następnego 
dnia rano. Przy wyładunku pracowała bez zmian cała zało
ga okrętu. Dzięki jej ofiarnej pracy wyładunek okrętu 
planowany na trzy doby został skrócony do 15 godzin.

W związku ze zwiększonym zużyciem wody słodkiej 
na okręcie zaszła konieczność uzupełnienia jej zapasu na 
miejscu. Potrzebne 65 ton wody marynarze przewozili z lą
du na okręt w beczkach na łodziach.

Dnia 20 czerwca 1958 r. o godz. 11.05 okręt odko- 
twiczył, udając się w drogę do fiordu Van Keulen oddalo
nego około 70 km na północ od Hornsundu z grupą naukową 
profesora Różyckiego92.

Opuszczając Spitsbergen dowódca okrętu hydrogra
ficznego "Bałtyk" otrzymał od kierownika wyprawy doc. dr 
St. Siedleckiego depeszę radiową następującej treści: 
"Przekazujemy kapitanowi okrętu serdeczne uznanie za po
moc, Jaką "Bałtyk" i Jego załoga wraz z oficerami przyno
si Już po raz trzeci naszej wyprawie. Proszę zakomuniko
wać załodze i oficerom, że z wdzięcznością myślimy o ich 
działalności i ofiarności. Wdzięczni również jesteśmy 
osobiście, nie tylko za sprawne prowadzenie rejsu, ale 
też za najlepszy przykład pracy dla wyprawy, jaki dawał 
Pan osobistym wysiłkiem na morzu i przy wyładunku na lą
dzie. Proszę przyjąć wyrazy poważania i zapewnienia, że 
9^ T. Makarewicz, R. Trechciński, op.cit., s. 269.
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najlepsze nasze życzenia towarzyszą Wam w dalszej dro- 
dze"33.

Po przybyciu do celu zostały rzucone dwie kotwice 

dla zwiększenia bezpieczeństwa okrętu ze względu na sil

ne prądy, dryfujące kry lodowe i nie sprzyjający grunt.

Dnia 21 czerwca 1958 zakończono wyładunek sprzę

tu i wyokrętowanie 5-°sobowej grupy geologiezno-glacjolo- 

gicznej, która miała ustalić zmiany, jakie zaszły w tym 

rejonie od pierwszej polskiej wyprawy do Van Keulen 
w 19J4 r.54.

Tego samego dnia okręt odkotwiczył udając się w 

drogę powrotną. Po przejściu Morza Barentsa, fiordu 

Fuglby i Lopphavet zacumował ponownie w porcie TromsB. 

W porcie tym na zaproszenie kapitana H. J. Aldisa i uczo

nych przebywających na angielskim statku "Ernest Halt", 

dowódca i oficerowie polskiego okrętu złożyli wizytę na 

statku, a następnie podejmowali angielskich gości na OH 

"Bałtyk".

Po trzech dniach postoju i załatwieniu wszystkich 

spraw gospodarczych okręt odeumował z portu Tromsb, uda

jąc się poprzez Malangen w drogę powrotną do Gdyni.

Przejście przez Kattegat i cieśninę Sund odbyło 

się w nocy i we mgle. Dnia 7 lipca o godz. 08.00 okręt 

po przebyciu 4017 Mm zacumował po 30 dniach w macierzy

stym porcie Gdynia.
^5"Kronika OH "Bałtyk" wg opisu nr 131 z 1$68 r.
34 c, Centkiewicz, op.cit., s. 354.
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Czwarty rejs okrętu hydrograficznego "Bałtyk" na 

Spitsbergen odbył się w dniach od 16 sierpnia do 7 wrze

śnia 1958 roku. Celem rejsu było tym razem zabranie pol

skiej ekspedycji naukowej ze Spitsbergenu i przewiezienie 

jej z całym ekwipunkiem do Gdyni.

W rejsie na trasie Gdynia - Spitsbergen wzięło 

udział 80 osób, w tym kilku oficerów specjalistów mors

kich i 2 nurków /st. mar. E. Grusza i st. mar. M. Szymań

ski/ przydzielonych na okres rejsu oraz 8 naukowców 
i dziennikarzy33.

Podróż morzem do fiordu Malangen odbyła się w do

brych warunkach meteorologicznych. W Tromsd okręt stał 

wyjątkowo tylko jedną dobę. Po uzupełnieniu zapasów pa

liwa i słodkiej wody 25 siex>pnia 1958 r. o godz. 07*29  

zakotwiczył w Zatoce Białych Niedźwiedzi.

Przez trzy dni trwał uciążliwy przewóz sprzętu 

z bazy ekspedycji na okręt. Sprzęt dowożono traktorem do 

pontonu, który następnie holowano do okrętu za pomocą 

łodzi z przyczepnymi motorkami. Z chwilą zakończenia za

ładunku sprzętu na okręt marynarze wzięli udział w gene

ralnym porządkowaniu rejonu bazy i zabezpieczeniu zabudo

wań bazy na okres zimowy. Po ciężkiej pracy zwiedzili pod 

kierunkiem naukowców piękny, ale surowy Spitsbergen.

W dniu 29 sierpnia 1958 r. w świetlicy domku ekspe
dycji odbyło się z udziałem naukowców, -personelu pomocni- 
55 Lista uczestników IV rejsu OH "Bałtyk" na Spitsbergen, 

i, ~ 2397/1, a. 119-121.
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czego i załogi okrętu uroczyste pożegnanie ze Spitsber

genem. Doc. dr St. Siedlecki podziękował uczestnikom wy

prawy za trud włożony w prace badawcze, które zostały 

pomyślnie zakończone. Dzięki nim Dolska wniosła poważny 

wkład w rozwój nauki nie tylko w skali krajowej, ale 

również w skali międzynarodowej. Kierownik wyprawy gorą

co podziękował także załodze OH "Bałtyk" za udział w pra

cach. "Uważam - mówił doc. dr St. Siedlecki - załogę 

okrętu za część naszej ekspedycji. Gdyby nie pomoc Mary

narki Wojennej prace ekspedycji byłyby bardzo utrudnione, 

a może nawet niemożliwe". Po przemówieniach kierownik wy

prawy doc. dr. St. Siedlecki dokonał uroczystego opusz

czenia z masztów flagi norweskiej i polskiej. Po zakoń

czeniu uroczystości wszyscy zostali przewiezieni łodzia

mi na okręt, który jeszcze tej nocy wyruszył w powrotny 
rejs do Gdyni36.

Tym razem okręt zabrał na pokład 48-osobową ekipę 

polskich polarników wraz z ich całym zdobytym materiałem 

naukowym, eksponatami i aparaturą pomiarową. Skrzynie wy

pełniały okręt dosłownie ponad burty. Na miejscu pozosta

wiono jedynie budynek z wyposażeniem, agregaty, ciągnik, 

samochód i maszty radiostacji. Wszystko, co pozostawiono, 

znalazło się pod opieką Norweskiego Instytutu Polarnego 
w Oslo oraz gubernatora Spitsbergenu* 37•

90 "Bandera”, nr 40 z dnia 5.12.1958 r.
37 Tamże.
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W drodze powrotnej zgodnie z tradycją przekrocze

nie koła podbiegunowego zostało powitane chrztem Neptu

na.

Kierownictwo wyprawy na Spitsbergen wysłało także 

do dowódcy Marynarki 'Wojennej kontradmirała Zdzisława 

Studzińskiego telegram następującej treści: OH "Bałtyk" 

po raz czwarty przybył na Spitsbergen biorąc niezmiernie 

wartościowy udział w pracach Polskiej Ekspedycji MRG. 

Prosimy o przyjęcie serdecznych podziękowań i serdecznych 

gratulacji z racji dzielnego wykonania zadania przez OH 

"Bałtyk" jego dowódcę kpt. mar. J. Rutkowskiego i całą 

załogę. Uważamy OH "Bałtyk" i jego ludzi za naszych naj

lepszych towarzyszy wyprawy. Z całym uznaniem i najgłęb

szym szacunkiem zwracamy się też do dowództwa Marynarki 
Wojennej, której pomoc była dla dobra dzieła tale cenna"9®.

W TromsiJ 14 osób zostało wy okrętowanych. Cała 

dziesięcioosobowa grupa zimująca z kierownikiem wyprawy 

doc. dr St. Siedleckim w celu stopniowego przyzwyczaja

nia się do zmiany klimatu i jednoczesnego uchronienia od 

nieuniknionej na okręcie choroby morskiej, udała się do 

kraju drogą lądową przez Norwegię, Szwecję i Niemiecką 

Republikę Demokratyczną^.

Pozostali uczestnicy wyprawy przy zmiennej pogo

dzie szczęśliwie dotarli wieczorem 7 września 195$ roku 

do macierzystego portu Gdynia.
5$" Kronika OH "Bałtyk" wg opisu nr 131 z 1968 r.
55 t. Makarewicz, R. Trechciński, op.cit., s. 296.



329

Po zakończeniu rocznego cyklu badań w latach 1957 

-1958 organizacja prac Międzynarodowego Roku Geofizycz

nego przeszła w formę Międzynarodowej Współpracy Geofi

zycznej, w ramach której okręt hydrograficzny "Bałtyk" 

ponownie wykonał w 1959 roku dwa rejsy na Spitsbergen.

W swój piąty z kolei w historii okrętu rejs polar

ny "Bałtyk" wyszedł z Gdyni wieczorem 3 czerwca 1959 roku 

zabierając na swoim pokładzie 25 pracowników naukowych 

i pomocniczych pod kierownictwem doc. dr St. Siedleckie

go oraz samodzielną 6-osobową grupę alpinistów, włączoną 

do ekspedycji z ramienia Polskiego Klubu Wysokogórskiego 

pod kierownictwem H. Mogilnickiego.

Zadaniem całości ekspedycji było dokonanie uzupeł

niających pomiarów i badań z tych dziedzin nauk, które 

w toku prac z lat 1957 i 1958 okazały się specjalnie war- 
40 teściowe lub wymagały kontynuowania .

Piąty rejs trwał od 3 do 25 czerwca 1959 r. Trasa 

rejsu podobnie jak w latach poprzednich, przebiegała 

przez Morze Bałtyckie, cieśniny Sund, Kattegat, Skager- 

rak, Morze Północne, Morze Norweskie, fiordy Malangen 

i Lopphavet, Morze Barentsa do Zatoki Białych Niedźwiedzi 

i z powrotem do Gdyni.

W czasie przejścia z Gdyni do norweskiego portu 

Tromsó pogoda na ogół dopisywała, a uczestnicy wyprawy 

czuli się dobrze. Pomimo wielkiej ciasnoty na okręcie 
“f,"—”•—’— 

St. Siedlecki, op.cit., s. 15-
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panowała idealna dyscyplina i porządek. Stosunki między 

załogą a naukowcami układały się na płaszczyźnie koleżeń

skiej. Dla załogi wolnej od wacht i służb organizowane 

tyły spotkania z ekipą naukowców i alpinistów. Dużą popu

larnością cieszyły się spotkania z zastępcą kierownika 

wyprawy mgr inż. R. Trechcińskim, który w sposób ciekawy 

i plastyczny opowiadał marynarzom o dotychczasowych pra- 
41 cach polskich naukowców na Spitsbergenie •

W dniu przejścia koła polarnego na szerokości 

66°J0N odbył się tradycyjny "Neptunowski Chrzest", w któ

rym uczestniczyło 55 osób. Po spełnieniu wszystkich wa

runków chrztu jego uczestnicy otrzymali nowe imiona i dy

plomy wykonane przez st. mar. Tołwińskiego.

Po przejściu wąskim i krętym fiordem Malangen bez 

korzystania z usług miejscowego pilota okręt wszedł do 

portu TromsB w dniu 9 czerwca 1959 r. o godz. 12.17, 

gdzie zacumował w basenie węglowym. 0 wejściu do portu 

zostały powiadomione miejscowe władze wojskowe marynarki 

wojennej i cywilne, Kapitanat Portu oraz Ambasada Polska 

w Oslo.

W czasie dwudniowego postoju w porcie wizyty ofi

cjalne na okręcie złożyli dowódca bazy marynarki wojennej 

w TromsB 1 mer tego miasta. Przekazali oni pozdrowienia 

dowództwu Polskiej Marynarki Wojennej. Ponadto mer miasta 

oświadczył, że zachowanie się polskich marynarzy i ofi-

41 "Bandera", nr 24 z dnia 14.6.1959 r
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cerów zasługiwało na uznanie.

W drugim dniu postoju oficerowie OH "Bałtyk’’ byli 

obecni na oficjalnym przyjęciu w salach Grand Hotelu 

w TromstJ wydanym przez ambasadora PRL w Norwegii Alfreda 

Morskiego. Na przyjęciu byli również przedstawiciele nor

weskich wojsk lądowych 1 marynarki wojennej. Podoficero

wie i marynarze natomiast korzystali z wyjścia na ląd 

i w sposób zorganizowany zwiedzali przepięknie położone 

miasto.

Tego samego dnia wieczorem zaokrętowani zostali na 

dalszy rejs ambasador Alfred Morski, przewodniczący Towa

rzystwa Arktycznego w TromsG, dobry przyjaciel Polaków 

p. Fritz Sień oraz doc. dr St. Siedlecki i prof. dr A. 

Kosiba.

Po zabunkrowaniu 100 ton węgla i zatankowaniu 40 

ton słodkiej wody w dniu 11 czerwca 1959 r. o godz.2J.52 
42 okręt wyszedł fiordem Lopphavet w drogę na Spitsbergen .

Przejście przez Morze Barentsa odbyło się w wyjąt- 

kowo trudnych warunkach meteorologicznych. Wysoka fala, 

silny wiatr i gęsta mgła utrudniały żeglugę. Przechyły 

okrętu sięgały J5 atopni. Ludzie zaczęli chorować i "pa

dać" ze zmęczenia. Najciężej było w maszynowni i kotłow

ni. Odpowiedzialny za ten dział por. mar. Hummer wraz z 

mat. Wojtkowiakiem, st. mar. Ptakiem i mar. Mańczykiem 

robili wszystko, aby utrzymać odpowiednie ciśnienie 

42 Sprawozdanie dowódcy okrętu z V rejsu na Spitsbergen. 
AMW, sygn. 2J99/12, s. 87-88.
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43 pary

Wreszcie w dniu 13 czerwca 1959 r- o godz. 23.32 

okręt dotarł do Hornsundu. Jednak gęsta mgła i duże za- 

lodzenie uniemożliwiło wejście do Zatoki Białych Nie

dźwiedzi. Wokół okrętu zaczęła się gromadzić w olbrzymich 

bryłach kra. Lądowanie na Spitsbergenie w takiej sytuacji 

groziło zatopieniem łodzi, jak również uszkodzeniem okrę

tu. Zdecydowano więc wyjść z fiordu i poczekać, aż wiatr 

przerzedzi krę i umożliwi okrętowi przesunięcie się bli

żej lądu. Po przeczekaniu jednej nocy okręt w ciężkich 

warunkach przedostał się bliżej brzegów i rzucił kotwicę 

w odległości 2 mil od stałego lądu. 0 godz. 15*54  spusz

czono na wodę łódź okrętową, która odbiła od burty z do

wódcą okrętu i grupą techniczną ekipy w celu wyszukania 

odpowiedniego miejsca do lądowania, po czym nastąpiło lą

dowanie całej ekipy.

W dwie godziny później rozpoczęła się ciężka i żmu

dna praca przy wyładunku 180 dużych skrzyń ze sprzętem, 

ponad 6 ton żywności, 26 beczek z paliwem, traktora 

i mnóstwa innych rzeczy. Cały sprzęt i bagaż trzeba było 

przenieść z ładowni na rozhuśtaną łódź, a później prze

transportować na ląd. Pierwsza łódź z powodu uszkodzenia 

silnika przez lód straciła możliwość poruszania się i zo

stała przez przybój wyrzucona na skały. Uderzenie było 

tak silne, że z łodzi wypad! do lodowatej wody mar. J.

9 "Bandera", nr 30 z dnia 26.7.1959 r.
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Szczygielski. Natychmiastowa akcja ratunkowa i pomoc le

karska zapobiegła nieszczęśliwemu wypadkowi. Z pozosta
łych łodzi wyładunek sprzętu i żywności odbywał się nie 
bezpośrednio na ląd, lecz na kry i pola lodowe, z których 
przez kładki przenoszono skrzynie na ląd. Dzięki ofiarnej 
i solidnej pracy całej załogi wyładunek okrętu zakończono 
16 czerwca o godz. 02.00.

W tym samym dniu o godz. 08.10 okręt odwiedził gu
bernator Spitsbergenu p. Odd Birketredt, który powitał 
marynarzy i naukowców polskich. Następnie przedstawiciel 
władz norweskich urządził dla ambasadora A. Morskiego, do
wództwa okrętu i kierownictwa ekipy naukowej przejażdżkę, 
statkiem "Nordsyssel" w głąb przepięknego .fiordu Hornsund.

W przededniu wyjścia na morze odbyła się na pokła
dzie okrętu miła uroczystość, podczas której ambasador. 
A. Morski, kierownik wyprawy doc. dr St. Siedlecki 1 p. 
Fritz Oien w serdecznych słowach podziękowali załodze za 
trud poniesiony w czasie rejsu i przy wyładunku sprzętu 
na ląd. Następnie odczytany został rozkaz specjalny dowód
cy OH "Bałtyk", którym oprócz awansów i urlopów nadano 15 
wyróżniającym się podoficerom i marynarzom odznakę "Wzo
rowego Marynarza". Ponadto wszyscy marynarze biorący 
po raz pierwszy udział w rejsie otrzymali pamiątkowe zna-

ZiJi 
czki Polskiej Wyprawy na Spitsbergen .

44 Sprawozdanie dowódcy OH "Bałtyk" z V rejsu, op.cit., 
s. 88—89.



Kierownictwo Wyprawy wysłało na ręce dowódcy Ma
rynarki Wojennej kontradmirała Zdzisława Studzińskiego 
telegram następującej treści{"Przesyłamy na ręce Pana 
Admirała wyrazy gratulacji i szczerych podziękowań z oka
zji nader sprawnie wykonanego rejsu oraz naprawdę dzielnej 
postawy dowódcy okrętu i całej załogi. Okręt hydrografi
czny "Bałtyk" wykonał swoje zadanie. Proszę o przyjęcie 
ode mnie i od całej wyprawy wyrazów głębokiego poważania 
i pozdrowienia. Cieszymy się, że flaga polska znów powie
wa nad Zatoką Białych Niedźwiedzi"43.

W dniu 1? czerwca 1959 o godz. 00.52 po odegra
niu hymnu państwowego i wystrzeleniu honorowej salwy bia- 
ło—czerwonych rakiet okręt opuścił zalodzony Homaund 
i przebijając się przez rozległe pola lodowe wyszedł na 
pełne morze w powrotny rejs do Polski.

W czasie podróży ze Spitsbergenu ambasador A. Mor
ski odbył spotkanie z załogą okrętu, której jeszcze raz 
podziękował za obywatelską postawę oraz opowiedział o ży
ciu mieszkańców Norwegii.

Do TromstJ okręt przybył 19 czerwca o godz. 00.15 
i zacumował przy nabrzeżu węglowym. Pokład "Bałtyku" opu
ścili ambasador A. Morski i p. Fritz dien. Tego samego 
dnia odbyły się na okręcie igrzyska morskie, którym przy
patrywała się młodzież i starsi Norwegowie.

43 Kronika OH "Bałtyk" wg opisu nr 1J1 z 1968 r.
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Po zabunkrowaniu 83,2 ton węgla i zatankowaniu 40 
ton słodkiej wody 20 czerwca 1959 r« o godz. 00.06 okręt 
odcumował 1 wyszedł z portu biorąc kurs na Gdynię. 
Droga powrotna nie była lekka. Silny wiatr i duża fala 
powodowała przechyły okrętu sięgające 20 stopni. Od Ska- 
gen warunki meteorologiczne poprawiły się i przy dobrej 
pogodzie okręt zacumował w macierzystym poicie Gdynia 25 

46 czerwca 1959 r. o godz. 17»54- .
Szósty i zarazem ostatni rejs na Spitsbergen okręt 

hydrograficzny "Bałtyk" odbył w dniach od 9 sierpnia do 
4 września 1959 roku.

Po poprzednim rejsie okręt przeszedł remont plano- 
wo-zapobiegawczy oraz przegląd i regulację wszystkich me
chanizmów. Zainstalowany został również telewizor, który 
urozmaicał załodze krótkie chwile odpoczynku w tym trud
nym okresie. *

W swój ostatni rejs na Spitsbergen okręt wyszedł 
w niedzielę wieczorem 9 sierpnia 1959 r. z basenu portu 
wojennego na Oksywiu, zabierając na swym pokładzie m.in. 
inż. Leszka Buczkowskiego z Torunia, zwycięzcę czerwcowe
go konkursu miesięcznika "Morze". Trasa rejsu podobnie 
jak poprzednio prowadziła przez TromstJ do fiordu Hornsund 

47 na Spitsbergen i z powrotem do Gdyni '.

46 Sprawozdanie dowódcy OH "Bałtyk" z V rejsu, op.cit., 
s. 89-90.

47 "Bandera", nr 33 z dnia 16.8.1959 r
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Przejście okrętu przez Bałtyk odbyło się w dobrych 

warunkach atmosferycznych. W dniu 10 sierpnia 1959 r. o 
godz. 08.05 zauważono odkształcenie płomienicy w kotle 
głównym. Wypadek ten nie spowodował poważniejszych nas
tępstw oprócz pewnego zmniejszenia prędkości i znacznego 

48 utrudnienia palaczom ich pracy.
Dalsza podróż miała spokojny przebieg. Na okręcie 

odbyły się zebrania partyjne i KMW, na których omówiono 
zadania członków w rejsie. W tym czasie przeprowadzono 
także pogadanki z wybranych zagadnień sytuacji międzyna
rodowej oraz zorganizowano spotkanie załogi z kmdr J. No
wickim na temat "Życie Polaków za granicą". Na szerokości 
geograficznej 66°J0'N odbył się tradycyjny chrzest polar
ny, w którym wzięło udział JO osób.

Po przejściu fiordem Malangen bez pilota okręt 
wszedł do TromsB w dniu 16 sierpnia o godz. 14.10, gdzie 
zacumował w basenie węglowym. Tym razem postój w porcie 
trwał dwa dni. W pierwszym dniu na okręcie złożył wizytę 
p. Oien z małżonką. Drugiego dnia załoga wolna od służby 
i wachty udała się na zwiedzanie miasta i bliskich okolic

Po zabunkrowanlu 102 ton węgla i zatankowaniu 55 
ton słodkiej wody w dniu 18 sierpnia 1959 r. o godz.00.08 
okręt wyszedł fiordem Loppharet, biorąc kurs na Spitsber
gen. Przejście przez Morze Barentsa odbyło się w dość 
trudnych warunkach meteorologicznych; przechyły okrętu 
W Sprawozdanie szefa Biura Hydrograficznego Mar.Woj.z VI 

rejsu OH "Bałtyk" na Spitsbergen. AMW, sygn. 2J98/9,
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sięgały 22°. Wejście do Zatoki Białych Niedźwiedzi 

w fiordzie Hornsund było niezwykle trudne i niebezpiecz

ne. Jednak dzięki dokładnej znajomości sytuacji nawigacyj

nej, wynikającej z doświadczenia w związku z poprzednio 

odbytymi rejsami okręt wszedł bezpiecznie do Zatoki i rzu

cił kotwicę o godz. OJ.JO dnia 20 sierpnia 1959 r.

Ze względu na silny wiatr i dużą falę przybojową 

załadunek rozpoczęto dopiero następnego dnia o godz.13.00, 

a zakończono 23 sierpnia 1959 r- o godz. 16.00. Warunki 

pracy pogarszała dodatkowo pływająca duża kra i gęsta 

mgła zalegająca zatokę ponad 10 godzin.

W Hornsundzie zostało zaokrętowanych 34 uczestników 

wyprawy naukowej i alpinistycznej. Na Spitsbergenie pozo

stał jedynie na okres 10 dni doc. dr St. Siedlecki, który 
49 miał przekazać bazę norweskim traperom .

■Przed odkotwiczeniem na zbiórce całego składu oso

bowego podziękował załodze za dobre wykonanie zadania 

dowódca okrętu i kierownik wyprawy.

W dniu 23 sierpnia o godz. 16.00 po odegraniu hymnu 

państwowego okręt odkotwiczył i wyszedł z Hornsundu na 

pełne morze. Przejście przez Morze Barentsa odbyło się 

przy gęstej mgle i dużej fali sztormowej. Do portu Tromsb 

okręt wszedł 26 sierpnia 1959 r. o godz. 00.30 i zacumował 

przy nabrzeżu węglowym. Podczas postoju w porcie został 

9 Sprawozdanie dowódcy OH "Bałtyk" z VI rejsu na Spits
bergen. AMW, sygn. 2398/9, s. 72-73•
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wyokrętowany prof. dr Kosiba, a załoga korzystała z zej

ścia na ląd.

Po zabunkrowaniu 120,6 ton węgla i zatankowaniu 80 

ton słodkiej wody okręt udał się 29 sierpnia o godz.00.09 

w dalszą podróż do kraju.

W dniu 1 września 1959 r. w 20 rocznicę wybuchu 

drugiej wojny światowej odbyło się spotkanie uczestników 

wojny z załogą okrętu. 0 swoim udziale w walkach opowia

dali prof. dr Czoppe, który okres wojny spędził w lotni

ctwie na Zachodzie, mgr Szczepański były partyzant i mgr 
50 Narębski uczestnik bitwy pod Monte Cassino7 .

W następnych dniach podczas przejścia do Gdyni zor

ganizowano na okręcie wieczór humoru i satyry, wieczór 

wspomnień uczestników wypraw polarnych na Spitsbergen 

oraz nadawano codzienne wiadomości prasowe uzyskane z Gdy

ni - Radio.

W czasie rejsu lekarz okrętowy udzielił pomocy w 50 

.przypadkach. Przeważnie były to przeziębienia i nieżyt 

jelit. Wyżywienie podczas całego rejsu było dobre i kalo

ryczne.

Do Gdyni okręt powrócił zgodnie z planem 4 września 

1959 roku. Na nabrzeżu oczekiwali na przybycie bliskich 
51 rodziny załogi i ekspedycji7 .

Około godz. 01.00 odbyło się odczytanie rozkazu do-

"Bandera", nr 57 z dnia 15.09.1959 r.
51 Sprawozdanie dowódcy OH "Bałtyk" z VI rejsu, op.cit., 

s". 74.
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wódcy okrętu, w którym za dobrą służbę 1 sumienne wypeł

nianie swoich, obowiązków wielu podoficerów i marynarzy 

zostało awansowanych i wyróżnionych urlopami.

Po odbytym kolejnym rejsie na Spitsbergen dowódca 

Marynarki Wojennej otrzymał od kierownika wyprawy MRG 

przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk doc. dr. St. Sie

dleckiego pismo, w którym czytamy: "W związku z poszcze

gólnymi sześcioma rejsami OH "Bałtyk" z Polską Wyprawą 

Naukową na Spitsbergen w latach 1957-1959 miałem okazję 

przesłać dowództwu Marynarki Wojennej PRL wyrazy podzię

kowania i gratulacji z powodu dobrego i dla celów wyprawy 

wartościowego wykonywania zadań przez ten okręt. Pragnę 

obecnie, po powrocie z tegorocznej kolejnej ekspedycji 

przesłać na ręce Pańskie słowa nie tylko wdzięczności 

i szacunku, lecz także szczerej serdeczności, którą wi

nieniem wszystkim marynarzom i oficerom współpracującym 

już od kilku lat z kierowaną przeze mnie wyprawą.

Chciałbym, aby te słowa zechciał Pan Admirał przy

jąć osobiście dla siebie jako dowódca Marynarki Wojennej. 

Za Pańskim pośrednictwem kieruję też dla Biura Hydrogra

ficznego i dla tych wszystkich jednostek organizacyjnych 

Marynarki Wojennej oraz tych oficerów i marynarzy, którzy 

nie szczędzili pracy i dobrej woli, aby pomóc w dość skom

plikowanej operacji naukowej, jaką była nasza wyprawa.

Uważam za swój miły obowiązek podkreślić, że współ

działanie Marynarki Wojennej PRL z polskimi wyprawami na



340

ukowymi na Spitsbergen było nie tylko sprawne i skutecz

ne, ale także doprowadziło do stworzenia silnych więzów 

przyjaźni i poczucia jedności pomiędzy środowiskami nau

kowymi reprezentowanymi w wyprawie a dzielnymi i ofiar

nymi marynarzami i oficerami, podlegającymi Pańskiemu do

wództwu. Byłem zawsze szczerze wzruszony i naprawdę dumny, 

widząc biało-czerwoną flagę naszej Marynarki Wojennej po

jawiającą się na tle lodowców i gór arktycznej krainy.

Sądzę, że współdziałanie naszych okrętów z naszymi 

naukowcami stało się pięknym symbolem realizacji najlep

szych idei pokojowej współpracy prowadzonej przez Polskę 

na gruncie międzynarodowym, a zmierzającej do osiągnięcia 

dobrych wartości na dalekich rubieżach Ziemi.

Proszę o przyjęcie wraz z wdzięcznością i uznaniem 

wyrazów najgłębszego poważania. Ślę je w imieniu własnym, 

i w imieniu dziś już przeszło 70 uczestników Polskich Wy- 

praw Naukowych na Spitsbergen, którzy na pokładzie OH 
"Bałtyk" docierali do celów swych badań"92.

x x

Wyprawa Międzynarodowego Roku Geofizycznego była 

największą polską ekspedycją naukową. Ze względu na dużą 

liczbę jej uczestników, a także z uwagi na fakt, że w 

przewiezieniu i wyładowaniu brały udział jednostki mary

Rp . ' ..........Pismo Kierownika Polskich Wypraw Naukowych na Spits
bergenie doc. dr. St. Siedleckiego do dowódcy Mar.Woj. 
AMW, sygn. 2224/1, s. J4J.
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narki wojennej i handlowej wyprawa stała się dużą opera
cją lądówo-morską, w której znaczna rola przypadła mary
narzom z okrętu hydrograficznego "Bałtyk".

W latach 1957-1959 okręt hydrograficzny "Bałtyk" 
wykonał sześć rejsów z Gdyni na Spitsbergen i z powrotem, 
przebywając 24 000 Mm polarnej żeglugi. Celem tych rejsów 
było przewiezienie na Spitsbergen uczestników kolejnych 
polskich ekspedycji naukowych. OH "Bałtyk" dokonywał przy 
tym przewozów instrumentów pomiarowych i aparatur nauko
wych, sprzętu technicznego i zaopatrzenia żywnościowego 
wyprawy. W sumie okręt przewiózł z Polski do Spitsbergenu 
lub po zakończeniu poszczególnych etapów wyprawy ze Spits
bergenu do Gdyni 76 pracowników naukowych ekspedycji i po
nad 200 ton bagażu.

Wkład pracy, wysiłku i trudów ze strony .całej zało
gi OH "Bałtyk" był przy tym ogromny. Nie tylko prowadze
nie samych rejsów, z ich trudnościami nawigacyjnymi i 
technicznymi i nie tylko problemy pływania wśród lodów 
lub burzliwych mórz dalekiej północy stanowiły wkład okrę
tu w dzieło wyprawy. Cała załoga we wszystkich rejsach 
wykonywała ciężkie prace fizyczne przy przeładunkach 
i transportach. Te zaś prace decydowały na Spitsbergenie 
o losach, powodzeniu i bezpieczeństwie całej wyprawy.

Okręt hydrograficzny "Bałtyk" był pierwszą w naszej 

historii polską jednostką morską, która w pełni uczestni
czyła w polskiej wyprawie polarnej. Po raz pierwszy na
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morzach Arktyki pojawiła się polska bandera właśnie na 

OH "Bałtyk", który docierał do obszarów podbiegunowych 

w celach twórczej pracy naukowej. Nie był to przy tym wy

padek odosobniony, lecz sześciokrotnie powtarzany rejs, 

którego znaczenie jest w tym zakresie historyczne.

W czasie wypełniania zaszczytnej misji załoga okrę

tu hydrograficznego "Bałtyk" swoją postawą, zachowaniem 

i dyscypliną wojskową zyskała uznanie nie tylko wśród 

uczestników wyprawy, ale również wśród społeczeństwa Nar

wiku i TromstJ. Oficerów, podoficerów 1 marynarzy służby 

czynnej cechowała podczas wszystkich odbytych rejsów wy

soka świadomość polityczna i wierność biało-czerwonej 

banderze.

Rola, jaką spełniał okręt hydrograficzny "Bałtyk" 

w wyprawach -polskich naukowców na Spitsbergen, przyniosła 

chlubę nie tylko jego załodze, ale również całej ludowej 

Marynarce Wojennej.



Kmdr por. mgr Czesław Krzynówek

20 LAT MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

W czerwcu 1973 r. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 

obchodziło XX-lecie swego istnienia. Jest ono jedynym 

w kraju muzeum zajmującym się w tak szerokim zakresie 

dziejami oręża polskiego na morzu i jednocześnie najstar

szą placówką wśród muzeów morskich w Polsce.

Przedstawione opracowanie obejmuje dzieje powstania, 

rozwój oraz perspektywy Muzeum Marynarki Wojennej.

1. Muzealnictwo morskie w Polsce do 1952 roku

Idea gromadzenia pamiątek i upowszechniania tradycji 

morskich naszego państwa i narodu nurtowała społeczeństwo 

od dawna, o czym świadczą zachowane pamiątki wojenno-mor- 

skie oraz przejawy podejmowanych w tym kierunku inicjatyw.

Na odbywającej się w Gdyni w dniach 7-9 październi

ka 1927 roku konferencji poświęconej rozwojowi polskiego 

wybrzeża morskiego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego 

dr Włodzimierz Antoniewicz wystąpił z referatem postulu- 

jącym utworzenie Muzeum Morskiego . Prof. Antoniewicz 

przekonująco uzasadniał potrzebę założenia placówki muze- 

- ---- -------------------
Orłowicz M.: Protokół Ankiety odbytej w Gdyni z inicja
tywy Ministerstwa Robót Publicznych w dniach 7, 8 i 9 
października 192? r. Warszawa 1928 r.
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alnej, która obrazowałaby dzieje stosunku Polski do mo
rzą, tradycje morskie naszego kraju, wzloty i upadki pol
skiej idei morskiej. Niestety, przyjęty przez konferencję 
wniosek prof. Antoniewicza nie doczekał się realizacji 
w Polsce międzywojennej. Problem ekspozycji historii że
glugi morskiej, historii wysiłków naszego narodu - pozo
stawiono inicjatywie i indywidualnym wysiłkom poszczegól
nych ludzi, bądź też marginesowej działalności istnieją-

I 
cych muzeów krajowych. Wymownym przykładem tego jest fakt, 
że najpoważniejszy zbiór muzealny z dziedziny morskiej 
stanowił prywatną własność hrabiego Stanisława Ledóchow- 
sklego. Zbiór ten, zapoczątkowany w 1924 r., przeznaczony 
był raczej dla celów reklamowych, związanych z działalno
ścią komercjalną prywatnych przedsiębiorstw morskich,choć 
w pewnym stopniu spełniał także rolę popularyzacji spraw 

2 morskich • Niestety, jego charakter i przeznaczenie w mi
nimalnym tylko stopniu uwzględniały morską problematykę 
wojskową.

To jedyne Muzeum Morskie w Polsce do 1939 roku zgro
madziło około JO modeli statków historycznych i współcze
snych, modele lotnicze oraz około 50 gablotek wypełnio
nych wydawnictwami morskimi w różnych językach. Na uwagę 
zasługiwał nadto bogaty zbiór fotografii i obrazów mors
kich. Dużo miejsca w 10-pokojowym lokalu muzeum zajmowały 
2 Biuletyn Biura Propagandy i Informacji Morskich i Mu

zeum Morskiego Stanisława W. Ledóchowskiego, 1937 nr 1, s. 3.
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plakaty, witraże, panoramy oraz tablice, na których wy

wieszone były rozkłady rejsów poszczególnych linii okrę

towych, polskich i zagranicznych.

Z projektem zorganizowania działu Marynarki Wojen

nej przy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie wystąpił 

w roku 1935 historyk wojskowości Witold Hubert, przedkła

dając postulaty w tym kierunku w artykule opublikowanym 

w Biuletynie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska 

"Broń i Barwa"

Z tego okresu datuje się uchwała Komitetu Rady Nad

zorczej Muzeum Wojska Polskiego o przystąpieniu do orga

nizowania muzeum marynarki wojennej w pomieszczeniach 

dawnego arsenału przy ul. Długiej w Warszawie.

Podane przykłady stanowią tylko część inicjatyw 

i zabiegów społecznych zmierzających do założenia muzeum. 

Niestety, wszystkie te postulaty i starania nie doczekały 

się realizacji do 1939 r. wobec zupełnego braku zaintere

sowania ze strony czynników państwowych.

Nowe warunki, zaistniałe po zwycięskim zakończeniu 

wojny z Niemcami hitlerowskimi, przede wszystkim fakt od

zyskania szerokiego dostępu < do morza, i polityka władzy ■ 

dowej zmierzająca do szybkiej rozbudowy gospodarki mors

kiej, scalenia odzyskanych ziem północnych i zachodnich 

z pozostałymi częściami kraju, a także dążność do utrwa-

* Hubert Witold: Potrzeba działu Marynarki Wojennej w Mu
zeum Wojska. "Barwa 1 Broń", 1933 r., nr 6, s. 134.
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lenia niepodległości Polski, wyrażona m.in. w rozwoju 
polskich sił zbrojnych - wszystko to wywoływało w spo
łeczeństwie wzmożone zainteresowanie problematyką morską*  
Zainteresowania te objęły także problematykę marynarki 
wojennej, której nowy, ludowy charakter i szybki rozwój 
w składzie sił zbrojnych kraju w sojuszu z bratnimi mary
narkami krajów socjalistycznych gwarantował nienaruszal
ność naszej granicy morskiej*  Były one tym żywsze, że 
łączyły się z sympatią, jaką społeczeństwo nasze darzyło 
i darzy żołnierzy w granatowych mundurach. Dodajmy, sym
patią wynikłą nie tylko z dawnych legend, opowiadań o ka
prach, walkach ze Szwedami, ale przede wszystkim z ofiar
ności, uporu i męstwa przejawionego w walce z wrogiem na 
Westerplatte, w Gdyni i na Kępie Oksywskiej, na Helu, na 
wodach Bałtyku, Morza Północnego i Śródziemnego, na wo
dach Atlantyku i przy wybrzeżach Anglii, Norwegii, Fran
cji - wszędzie, gdzie pojawiała się białoczerwona bandera.

W nowych warunkach powstanie placówki muzealnej, 
poświęconej dawnym i najbliższym tradycjom morskim, stało 
się potrzebą, motywowaną szerokim zamówieniem społecznym. 
Niestety, praktycznie problem nie był łatwy do rozwiąza
nia. Trudności stwarzał nie tylko brak doświadczeń w tej 
dziedzinie i odpowiednio wykwalifikowanych fachowców, ale 
także brak dostatecznej bazy naukowej, na której opiera 
swą działalność każde muzeum. Placówkę trzeba było tworzyć 
od podstaw, niemal z niczego. Archiwa znajdowały się w
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trakcie organizacji bądź teź porządkowania swych zaso
bów, istniejące tu i ówdzie przed wojną nieliczne ekspo
naty były rozrzucone po całej Polsce bądź wywiezione 
przez okupanta. Ponadto w pierwszych latach powojennych 
ze zrozumiałych względów główny wysiłek marynarki zwró
cony był na rozbudowę jej jednostek bojowych. Ale mimo 
tych trudności myśl zorganizowania Muzeum Marynarki Wo
jennej nurtowała wielu ludzi, nakazywała im gromadzić do
kumenty, pamiątki z lat wojny, okazy uzbrojenia i inne 
dla przyszłej ekspozycji.

Jeszcze w 1945 roku Zarząd Polityczno-Wychowawczy 
Marynarki Wojennej zorganizował w Gdyni wystawę pod na
zwą "Obrona Wybrzeża w roku 1939"4, rozpoczynając jedno
cześnie gromadzenie pamiątek z myślą o przyszłym muzeum. 
Część z tych przedmiotów znalazła się później na wystawie 
poświęconej tradycjom Marynarki Wojennej, otworzonej 21 
stycznia 194? roku w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie* 9. 
Wystawa składała się z licznych plansz graficznych i fo
tograficznych przedstawiających tradycje oraz osiągnięcia 
bojowe okrętów polskich w II wojnie światowej. Wśród eks
ponatów znalazły się już wtedy tak cenne przedmioty jak 
np.j model okrętu admiralskiego z bitwy pod Oliwą "Rycerz 
Sw. Jerzy", broń obrońców wybrzeża w 1939 r*»  m.ln. kosy 
"Czerwonych Kosynierów", działko przeciwlotnicze 40 mm

"Gazeta Morska", nr 3 z dnia 4 września 1945 r.
9 Archiwum Mar.Woj., sygn. 67/11*
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"Vickers" z ORP "Wicher", bandery, pociski artyleryjskie 
6 

z pancernika niemieckiego "Schleswig-Eolstein" .

Gromadzenie eksponatów związanych z dziejami Mary

narki Wojermej umożliwiło Muzeum 'Wojska Polskiego zorga

nizowanie w 1952 r. czasowej wystawy "Marynarka Wojenna 
w służbie Ojczyzny, w służbie pokoju"* 7. Wystawa, choć 

skromna ilustrowała dzieje marynarki wojennej oraz histo

rię walk Polski o Bałtyk od czasów słowiańskich po okres 

współczesny. Składały się na nią nieliczne modele okrętów 

wojennych, eksponaty uzbrojenia i plansze z fotokopiami. 

Ta właśnie wystawa przewieziona została w 1953 r. do Gdy

ni i tutaj stała się przysłowiowym ziarnem, które padło 
na żyzny grunt8.

2. Od wystawy do stałego muzeum

Po sprowadzeniu do Gdyni wystawa wzbogaciła się 

o nowe eksponaty, przechowywane w różnych zakątkach Wy

brzeża. Przybyły stare, eksponowane do dziś lufy armat

nie, kule kamienne, kotwice okrętowe dużych rozmiarów 

z okresu od XVII do XIX w. Sprowadzono "ciężkie” ekspona

ty z okresu obrony wybrzeża w roku 1939, & wśród nich 

Poradowski Jerzv: Sala Marynarki Wojennej w Muzeum Woj
ska Polskiego. "Marynarz Polski", 194? r., nr 1J.

7 Konieczny Kazimierz: Muzeum Wojska Polskiego w Warsza
wie 1945-1958. "Muzealnictwo Wojskowe", t. 1. Warszawa 
1959 r.

8 Sprowadzeniem wystawy z Warszawy i urządzeniem jej w 
Gdyni kierowali w 1953 r.s kmdr por. Ryszard Gilewicz 
i kpt.mar. Józef Soloch z Zarządu Politycznego MW,
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ważące ponad 20 ton działo baterii helskiej kalibru 152,4 

mm, podwójne działo kal. 120 mm ze stawiacza min "Gryf", 

wydobyte z wraku zatopionego okrętu na Zatoce Puckiej, 

dwie armaty 105 mm z morskiego dywizjonu artylerii. Jedno

cześnie trwały prace nad adaptacją do celów wystawowych 

skromnego budynku Muzeum oraz nad uporządkowaniem okoli- 

cznego terenu7. Zainteresowanie i pomoc władz terenowych, 

organizacji politycznych i społecznych oraz społeczeństwa 

Gdyni towarzyszące inicjatywie i pracom Dowództwa Marynar

ki Wojennej rokowały nadzieję rychłego przekształcenia 

skromnej wystawy w muzeum. Muzeum Marynarki Wojennej 

w Gdyni zapoczątkowało swoją działalność w czerwcu 1953r.

Rozkaz organizacyjny Ministra Obrony Narodowej o utworze

niu muzeum ukazał się 2 grudnia 1953 r. Przewidywał on 

J-etatową obsadę muzeum /1 wojskowy, 2 pracowników cywil
nych/5 $.

oraz kmdr por. Czesław Witczak z Wydziału Historycznego 
IM.

o
7-Sprowadzeniem eksponatów i urządzeniem wystawy na dzie

dzińcu zajmował się ówczesny kierownik M^izeum kpt.mar. 
Jerzy Ostaszewski.
Kierownikiem Muzeum w latach 1953-1956 był kpt. Jerzy 
Ostaszewski. Obowiązki kustosza pełnili w latach 1955- 
1956 mgr Czesław Ptak i w latach 1956-1961 mgr Tomasz 
Czayka. Od grudnia 1956 r. Muzeum kieruje kmdr por. mgr 
Czesław Krzynówek, a od 1961 r. kustoszem jest dr Jaro
sław Rusak. W 1954 roku powstała skromna pracownia kon
serwatorska, kierowana do dziś przez starszego konser- , 
watora Wiktora Podoskiego. Obowiązki konserwatora pełni 
od 1963 r. Czesław Hinc. Ponadto Muzeum zatrudnia 
księgową-kasjerkę, salową oraz 4 Stróży nocnych.
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Przystępując do tworzenia placówki muzealnej o woj

skowym profilu morskim Dowództwo Marynarki Wojennej kie

rowało się potrzebą skrzętnego gromadzenia i zachowania 

historycznych pamiątek, dokumentów, przedmiotów i wszel

kich innych materiałów, dotyczących dziejów polskiej flo

ty wojennej oraz walk o utrzymanie dostępu do morza. 

Szczególną przy tym troskę stanowiło zgromadzenie i za

chowanie muzealiów z okresu historii najnowszej.

Po odzyskaniu dostępu do morza w historycznych 

granicach oraz wobec rozwoju potencjału morskiego i ob

ronnego naszego ludowego państwa, akcja ta miała i ma 

zasadnicze znaczenie dydaktyczne i wychowawcze. Odpowia

dała też szerokiemu zamówieniu społecznemu, gdyż sprawy 

morza, pracy i służby na morzu, obrony morskiej granicy 

żywo interesowały i interesują nasze społeczeństwo.

Okres 20-letniej działalności Muzeum Marynarki Wo

jennej w Gdyni potwierdził celowość i słuszność podjętych 

wysiłków. Potwierdziła je również 14-letnia działalność 

okrętu-muzeum "Burza", stanowiącego filię Muzeum. Wystę

pując w 196O roku z inicjatywą zachowania okrętu jako 

obiektu muzealnego, kierowano się chęcią udostępnienia 

społeczeństwu współczesnej Jednostki'morskiej i zarazem 

okrętu zasłużonego w zmaganiach z najeźdźcą hitlerowskim 

oraz w służbie ludowej Marynarki. Okoliczność, że Muzeum 

zwiedziło 1 milion J00 tys. osób, a okręt-muzeum 5 milio

ny osób, świadczy o niewątpliwej słuszności decyzji pod
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jętych w 1953 i 1960 r.

W działalności Muzeum Marynarki Wojennej zarysowa

ły się trzy okresy:

- pierwszy, obejmujący lata 1953-1956 charakteryzo

wał się stosunkowo skromną ekspozycją w budynku oraz za

początkowaniem rozbudowy ekspozycji na dziedzińcu;

- drugi, przypadający na lata 1957-1961, wyróżniał 

się intensywnym napływem eksponatów, umożliwiającym czę

ściową zmianę ekspozycji i jej uzupełnienie; w tym też 

czasie udostępniony został okręt-muzeum "Burza";

- trzeci, datujący się od 1962 r., charakteryzuje 

się zmianą ekspozycji w muzeum dokonaną w 1962 r.i 1970r. 

oraz w 1971 r. na okręćie-muzeum "Burza", polegającą na 

pełniejszym ukazaniu dziejów oręża polskiego na morzu 

z szerszym uwzględnieniem dziejów Marynarki Wojennej PRL. 

W okresie tym nastąpił wzrost frekwencji zwiedzających, 
, 1-i

rozszerzona została praca oświatowa i naukowa .

3. Charakterystyka wystawy stałej i uzupełnianie zbiorów

Zasadnicze koncepcje ekspozycji Muzeum Marynarki 

Wojennej były uwarunkowane posiadanymi muzealiami oraz 
1 ?nievzielkimi pomieszczeniami . Te dwa czynniki wpłynęły

-1 ——————■
Krzynówek Czesław: Muzeum Marynarki Wojennej. "Prze
gląd Morski", 1963 r., nr 1. 

12 La pomieszczenia muzeum przeznaczono w roku 1953 jeden 
z najstarszych budynków willowych w Gdyni o powierz
chni wystawowej 180 m kwadratowych. Pierwszej przebu
dowy ekspozycji dokonano w 1957 n., uwzględniając 
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także na charakter nowej ekspozycji otwartej 9 maja 1970r. 

w 25 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Cechą charaktery

styczną tej ekspozycji jest dążność do maksymalnej synte

zy i prostoty, a jednocześnie logicznej kompozycji całoś

ci wystawy. Ekspozycja przedstawia wybrane zagadnienia, 

które stanowią węzłowe problemy naszej przeszłości mors

kiej. Poszczególne działy ekspozycji muzealnej koncentru

ją się na następującej problematyce:

1. Walki obronne Słowian przeciw najazdom skandy

nawskim i niemieckim, o utrzymanie się nad Bałtykiem

w IX-XII w.

2. Tworzenie floty polskiej, jej rola i działania 

w wojnach z Zakonem Krzyżackim.

3. Rozwój floty polskiej w XVI i XVII w., jej zna

czenie i działalność w wojnach obronnych przeciw Szwecji 

w XVII w.

4. Walka o polskość Pomorza w XVIII-XIX w.

5* Powstanie i rozwój Marynarki Wojennej w latach 

1918-1959*

6. Działania na morzu i w rejonie wybrzeża podczas 

wojny obronnej w 1959 r*

szerzej udział polskiej Mar.Woj. w II wojnie światowej 
i dzieje ludowej Mar.Woj. Generalnej przebudowy ekspo
zycji łącznie z gablotami wystawowymi i oświetleniem 
dokonano w latach 1962, 1966 i 1970. W 1969 r*  budynek 
willowy został zamknięty z powodu zużycia i słabej wy
trzymałości stropów, a wystawa została przeniesiona 
w 1970 r. do odpowiednio adaptowanej sali byłego kina 
Klubu Oficerskiego Mar.Woj.
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7*  Działalność bojowa polskiej Marynarki Wojennej 

i Handlowej w latach II wojny światowej.

8. Walka ludności Pomorza z hitlerowskim najeźdźcą 

oraz operacje nadmorskie radzieckich sił zbrojnych i jed

nostek ludowego Wojska Polskiego o wyzwolenie Wybrzeża.

9» Powstanie i rozwój ludowej Marynarki Wojennej, 

jej więź ze społeczeństwem, przyjaźń i braterstwo broni 
z flotami państw Układu Warszawskiego13.

Jak wynika z przedstawionej problematyki, ekspozy

cja pod względem zakresu chronologii i tematyki obejmuje 

tysiącletnie dzieje oręża polskiego na morzu. Obok cen

nych oryginalnych eksponatów zawiera liczne rekonstruk

cje, modele, mapy, plansze i zdjęcia dokumentalne. Spe

cyficzną cechą ekspozycji Muzeum jest ukazywanie historii 

floty polskiej w powiązaniu z rozwojem techniki okręto

wej. Historia wojen morskich łączy się bowiem ściśle z 

historią rozwoju okrętu wojennego, uzbrojenia, nawigacji 

itp. Do najciekawszych eksponatów reprezentujących okres 

X-XV w. należą: fotokopia dokumentu "Dagome Judex", będą

cego najstarszym przekazem, w którym po raz pierwszy opi

sano zachodnie i północne granice państwa polskiego, mo

del łodzi słowiańskiej, oryginalne wykopaliska z okolic 

Gdańska: wręga i fragment łodzi, szczątki wiosła i liny 

z XI w., okrętowe działo burtowe z XV w. wydobyte w por- 
A 7 ,

7 Krzynówek Czesław: Działalność Muzeum Marynarki Wojen
nej w Gdyni. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabyt
ków. "Muzealnictwo Morskie". Warszawa 1966 r.



cle gdańskim, model kogi gdańskiej, odciski pieczęci 

gdańskich i elbląskich z XIII i XV w., stół plastyczny 

przedstawiający zwycięską bitwę floty polskiej nad flotą 

krzyżacką, stoczoną 15 IX 146? r. na wodach Zalewu Wiśla

nego.

Liczniejsze są zbiory z okresu XVI-XIX w. Najoka

zalszym i najcenniejszym eksponatem z tego czasu jest mo

del gdańskiego okrętu wojennego "Mars", wykonany w roku 

1697 w Gdańsku. Cenne są też modele polskich okrętów wo

jennych z XVII w. "Wodnik", "Rycerz św. Jerzy" oraz model 

jachtu królewskiego Augusta II pochodzący z XVIII w. 

Wśród licznych map i fotokopii dokumentów na uwagę zasłu

guje strona tytułowa dekretu królewskiego z 24 marca 1568 

roku, dotyczącego powołania Komisji Morskiej - pierwszej 

polskiej Admiralicji oraz rekonstrukcja bandery i propor

ca floty polskiej z XVII w., wykonanych na podstawie sta

rych atlasów będących w posiadaniu muzeum. Bitwa pod Oli

wą przedstawiona jest na stole plastycznym. Oryginalna 

broń sieczna i palna uzupełnia ekspozycję omawianego dzia

łu. Ze względu na ciężar i wymiary, kolekcję luf armat

nich, kul i kotwic okrętowych wystawiono na dziedzińcu 

muzeum.

Do najbogatszych w eksponaty należą działy historii 

polskiej Marynarki Wojennej z lat 1918-1945,. Oprócz mode

li niemal wszystkich klas i typów okrętów polskich, znaj

dują się tutaj liczne oryginalne pamiątki, jak np. bandę- 
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ry, proporce, dzwony okrętowe, broń, okrętowe dzienniki 

zdarzeń, wydawnictwa i inne. Na dziedzińcu wystawiony 

jest sprzęt uzbrojenia okrętowego, jak np. przeciwlotni

cze podwójne działo 40 mm "Bofors" z ORP "Błyskawica" 

uszkodzone w walkach pod Narwikiem, wyrzutnia torpedowa, 

działo pokładowe 100 mm z okrętu podwodnego "Sęp".

Do eksponatów szczególnie cennych zaliczyć tutaj 

należy: kurtkę mundurową i znak tożsamości żołnierza 

obrony Westerplatte Henryka Chrula, legitymację zbroj- 

mistrza załogi Westerplatte mata Antoniego Sadowskiego, 

kartę mobilizacyjną z 1959 roku, opaskę i legitymację 
"1 Z1 

sanitariuszki obrony Oksywia Nadziei Wójcickiej .

Oprócz dokumentów wyeksponowano kosy, które stano

wiły uzbrojenie ochotniczych oddziałów robotników Gdyni 

- słynnych Czerwonych Kosynierów. Wystawiono ponadto 

hełm, chlebak, ładownicę i karabin typu "Hauser" należą

ce do obrońców Kępy Oksywskiej. Do rzadkich pamiątek na

leżą eksponowane łuski nabojowe do polskiego karabinu 

przeciwpancernego "UR" kal. 7,9 mm, znalezione niedawno 

przez pracowników muzeum na polu bitwy w rejonie Oksywia.

Cenną pamiątką posiadającą interesującą historię 

jest godło państwowe z budynku koszarowego na Westerplat

te. Do pamiątek związanych z obroną Westerplatte należą 

ponadto naboje karabinowe produkcji polskiej oraz gwizdek 

*4 Krzynówek Czesław:' Pamiątki września w zbiorach Muzeum 
Marynarki Wojennej. "Bandera", nr 37 z 1971 r.
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- własność kaprala Kowalczyka, który 1 września 1939 roku, 

zginął śmiercią bohatera podczas likwidowania wiązką gra

natów wartowni hitlerowskiej. Pamiątki po kapralu Kowal

czyku znaleziono podczas prac ziemnych prowadzonych w 

1963 r. w związku z poszerzaniem kanału portowego w Gdań

sku.

Niezwykła jest historia proporca 2 Morskiego Dywi

zjonu Artylerii Przeciwlotniczej znanego z bohaterskiej 

obroty Helu. Ofiarodawca Jan Spychalski wyjaśnił, że pod 

koniec marca 1945 roku został przymusowo wcielony do 

armii niemieckiej. Pełnił służbę w jednostce wojskowej 

w Gdyni rozlokowanej w b. gmachu Ubezpieczeń Społecznych 

obok Państwowej Szkoły Morskiej. Podczas ewakuacji jedno

stki był zatrudniony przy załadowywaniu akt i wówczas 

znalazł między dokumentami proporzec 2 Morskiego Dywizjo

nu Artylerii Przeciwlotniczej. Spychalski zabrał ten pro

porzec i przechował pod mundurem. Ukrywał go do czasu 

zwolnienia do domu w maju 1945 roku.

Pośród dokumentów znajduje się też ulotka hitlero

wska adresowana "Do polskiej załogi na Helu", przypomina

jąca bohaterstwo obrońców tego skrawka ziemi, którzy do 

2 października 1939 r. stawiali opór nawale hitlerowskiej.

Z innych pamiątek związanych z walką okrętów nawod

nych wymienić należy proporczyk dowódcy dywizjonu okrętów, 

dzwon okrętowy z trałowca "Mewa" i szablę kpt. Tadeusza 

Borysiewicza dowodzącego w 1939 r*  trałowcem "Jaskółka".
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Szablę tę Tadeusz Borysiewicz przekazał osobiście Muzeum 

Marynarki Wojennej w roku 1971*  Jest to szabla honorowa 

prymusowska z wygrawerowaną dedykacją: "Pierwszemu Szko

ły Podchorążych Marynarki Wojennej ppor. Tadeuszowi Bo- 
15 rysiewiczcwi - Prezydent Rzeczypospolitej" . Znaczną 

część eksponatów Muzeum uzyskuje w formie darów bądź de

pozytów od osób prywatnych, zwłaszcza byłych uczestników 

II wojny światowej lub ich rodzin. Oto niektóre wybrane 

dla px*zykładu  eksponaty uzyskane od osób prywatnych: 

kmdr ppor. rez. Edward Obertyński przekazał cenne pamiąt

ki z walk Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte 

o wyzwolenie Gdyni, prof. dr Jan Wereszczyński z Lodzi 

ofiarował mundur podchorążego, w którym podczas wojny 

pływał na ORP "Conrad" oraz banderę i proporzec tego okrę

tu. Komandor Bolesław Romanowski wzbogacił Muzeum o licz

ne i wyjątkowo cenne eksponaty, przekazując m.in. banderę 

okrętu podwodnego "Jastrząb" z widniejącymi śladami krwi 

rannego dowódcy okrętu /kp. B. Romanowskiego/, banderę, 

proporzec, znak dowódcy oraz litery sławnego okrętu pod- 

wodnego "Dzik" . Leon Ruliński przekazał model niszczy

ciela "Garland". Od osób prywatnych pochodzą także tak 

cenne eksponaty, jak np. bandera s/s "Kraków", który ja

ko pierwszy statek polski powrócił do kraju w 1945 r., 
- ---------------- _

9 Rusak Jarosław: Pamiątki dni krwi i chwały. "Tygodnik 
Morski", nr 45 z 1972 r.

'*16 Rusak Jarosław; 10 lat Muzeum Marynarki Wojennej. 
"Bandera", nr 25 z 196 3 r.
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wstążki z czapek marynarskich, fotokopie dzienników zda
rzeń ORP "Sokół" i ORP "Dzik", worek marynarski z ORP 
"Piorun", śmigło samolotu lotnictwa morskiego z 1939 r., 
szabla oficerska i inne pamiątki po poległym na ORP "Or
kan" w 1943 r. por. mar. Wacławie Pryfke17 18.

Poważną pomoc Muzeum uzyskało dzięki życzliwości 
Dyrekcji Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, wzbogacając 
zbiory o 250 dalszych cennych eksponatów broni siecznej . 
1 palnej. Eksponaty przybywały z całego kraju, a nawet 
spoza jego granic. W latach 1960-1967 Instytut Historycz
ny im. gen. Sikorskiego w Londynie przekazał Muzeum około 
J00 eksponatów, a wśród nich mundury, uzbrojenie okrętowe, 
przedmioty wyposażenia marynarzy i inne pamiątki z lat 

*18 wojny . Z uwagi na przypadające w 1970 roku 25-lecie lu
dowej Marynarki Wojennej główny akcent ekspozycji otwar
tej 9 maja 1970 r. położono na ten właśnie temat, przezna
czając na ten cel połowę powierzchni wystawowej. Wzbogaco
no także znacznie dział poświęcony walce o wyzwolenie wy
brzeża. Zawiera on dokumentalne zdjęcia i oryginalne pa
miątki, jak np. osobiste dokumenty uczestników walk,ulot
ki bojowe, broń ręczną, maszynową i inne. Wśród sprzętu 
ciężkiego na dziedzińcu wystawowym znajduje się samolot

17 ' Rusak Jarosław: Cenne pamiątki wzbogacają zbiory Muze
um Marynarki Wojennej. "Przegląd Morski", 1972 r., 
nr 9» .18 sKrzynówek Czesław: Muzeum Marynarki Wojennej. "Biule
tyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków", 1904 r., nr 5®«
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"Jak-9" oraz działa 45 i 76 mm stanowiące uzbrojenie od
działów Wojaka Polskiego walczących o Kołobrzeg.

Dzieje ludowej Marynarki Wojennej stanowią szeroko 
rozbudowany i systematycznie uzupełniany dział ekspozycji, 
w którym oprócz dokumentów, broni, wydawnictw, bander, 
modeli okrętów, obrazujących początki i pierwsze lata roz
woju marynarki, przedstawione są pamiątki i dokumenty 
świadczące o rozwoju szkolenia bojowego, ruchu przodowni
ctwa 1 współzawodnictwa, pracy partyjno-politycznej ,więzi 
ze społeczeństwem oraz braterstwa broni z Flotą Radziecką 
ZSRR i Ludową Marynarką NRD. Na dziedzińcu rozmieszczone 
zostały eksponaty uzbrojenia trałowców, śclgaczy, okrętów 
podwodnych i innych okrętów skreślonych z listy floty 
w latach powojennych. Zbiory muzealne zasilane są systema
tycznie w nowe eksponaty uzyskiwane z okrętów i jednostek 
Marynarki Wojennej i od osób prywatnych.

W 1975 zbiory Muzeum Marynarki Wojennej liczyły 
2 500 eksponatów, a księgozbiór 3 400 tomów. Pamiątki i 
eksponaty naszego Muzeum od początku jego istnienia po 
dzień dzisiejszy budzą duże zainteresowanie wśród zwiedza
jących19. Zbiory tych eksponatów dzięki swojemu autenty
zmowi dają jedyne w swoim rodzaju poczucie kontaktu współ- 
czesnego człowieka z historią, tworzą pewien klimat emo
cjonalny.

’9 średnia frekwencja roczna zwiedzających Muzeum wynosi 
80 tys. osób.
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4. Praca oświatowa i wystawy czasowe

Omawiając działalność Muzeum, a także okrętu-muzeua 

"Burza" nie można pominąć prowadzonej przez te placówki 

pracy oświatowej. Ma ona różne formy, począwszy od cie

szących się dużą popularnością spotkań z obrońcami wybrze

ża w 1939 r*  i jego wyzwolicielami w 1945 ?•» z byłymi 

członkami załóg polskich okrętów wojennych i innymi ludź

mi związanymi z wybrzeżem, przez organizowanie odczytów 

i pokazów filmów dokumentalnych tematycznie związanych 

z dziejami Polskiej Marynarki Wojennej.

Kierownictwo Muzeum, utrzymując stały kontakt z do

wództwami jednostek i zespołów okrętów, udziela im pomocy 

w organizowaniu i rozwijaniu działalności sal tradycji.

W pracy oświatowej wiele uwagi poświęca się młodzie

ży. Doświadczenia ostatnich lat wykazały, że nie należy 

ograniczać się do imprez organizowanych na terenie obiek

tów muzealnych, lecz trzeba niejako wychodzić młodzieży 

na spotkanie. Biorąc to pod uwagę, w ostatnich latach kie

rownictwo Muzeum, a także zaproszeni przez nie oficerowie 

i podoficerowie Marynarki Wojennej i weterani walk ucze

stniczyli w spotkaniach z młodzieżą szkolną i harcerską 

na terenie niektórych szkół i internatów.

V/ ramach pracy oświatowej kierownictwo Muzeum urzą

dza także wystawy czasowe. W latach 1956-1972 zorganizowa

no 10 takich ekspozycji, m.in. wystawę "Bitwa pod Oliwą", 
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• "Z tradycji polskiej floty wojennej", "Polska flota wo

jenna w XVI-XVII w." oraz wystawę poświęconą historii 

Polskiej Marynarki Wojennej, przeznaczoną dla Centralnego 
20Muzeum Marynarki Wojennej ZSRR w Leningradzie • Oprócz 

tego Muzeum często wypożycza swe materiały na wystawy 

organizowane przez inne placówki muzealne, organizacje 

polityczne i społeczne, a także szkoły i jednostki wojs

kowe «

W 1964 roku Muzeum zapoczątkowało swą działalność 

wydawniczą, oddając do dyspozycji "Przewodnik po okręcie 
2*1- muzeum "Burza" , a w 1965 roku obszerny "Zarys dziejów 

floty polskiej - przewodnik po Muzeum" i składankę pt.
22 "Muzeum Marynarki Wojennej" . W 1973 roku wydano nową, 

uaktualnioną składankę.

Muzeum Marynarki Wojennej utrzymuje stałe kontakty 

z wieloma muzeami w kraju, zarówno w celu wypożyczania 

eksponatów jak i wymiany ‘doświadczeń naukowych i konserwa

torskich. Cenny jest dla nas bliski kontakt z Muzeum Woj

ska Polskiego i muzeami morskimi. Przyjazne kontakty i 

i owocna współpraca /wymiana doświadczeń i eksponatów/ łą

czą nasze Muzeum z Muzeum Wojenno-Morskim w Leningradzie, 
•my—---------------------

Do Centralnego Wojenno-Morskiego Muzeum w Leningradzie 
Muzeum Marynarki Wojennej przekazało w 1959 r. wystawę 
na 4 planszach, 51 eksponatów, w tym 3 modele polskich 
okrętów, bandery, umundurowanie i odznaczenia.
Kosiarz Edmund, 'Witkowski Rafał: "Burza" okręt-muzeum. 
Gdynia 1964 r.

22 Kosiarz Edmund: Zarys dziejów polskiej floty wojennej. 
Przewodnik po Muzeum Marynarki Wojennej.Gdynia 1965 r.
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5*  Perspektywy rozwojowe Muzeum Marynarki Wojennej

Dotychczasowa działalność Muzeum Marynarki Wojennej 

i okrętu-muzeum "Burza" aczkolwiek nie pozbawiona trudno

ści wynikających głównie ze szczupłości pomieszczeń i 

personelu, a także ze specyficznych warunków utrzymywania 

pływającego obiektu muzealnego, oceniana jest ogólnie za 

słuszną i społecznie pożyteczną. Stanowi ona niewątpliwe 

osiągnięcie w postaci realnego wkładu w krzewienie wiedzy 

o morzu 1 włożonego wysiłku w opracowanie i popularyzowa
nie morskich tradycji naszego narodu* 3. Fakt, iż obie 

placówki odwiedziło już ponad 4 miliony osób, a frekwen

cja ma tendencję zwyżkową - wskazuje na słuszność i celo

wość podejmowanych wysiłków, a zarazem napawa optymizmem, 

ukazując perspektywy rozwojowe Muzeum.

12 lutego 1973 r*  Dowódca Marynarki Wojennej wice

admirał Ludwik Janczyszyn zatwierdził projekt gmachu no- 
% 

wego muzeum, który zostanie zbudowany w ramach planowa

nych inwestycji w latach 1974-1977*  Będzie to obiekt oka- 

zały, a jego powierzchnia użytkowa wyniesie 2 432 m , zaś 
kubatura ponad 10 tys. m3. Oryginalna bryła architektoni

czna przyszłego budynku przewiduje dwie kondygnacje na

ziemne i jedną podziemną. Budynek został podzielony na 

odrębne funkcyjnie zespoły, które przez hall parteru ze

spolone będą w całość.
2? w 1966 r. Muzeum Marynarki Wojennej odznaczone zostało 

Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego,a w roku 1971 
Medalem za zasługi dla Marynarki Wojennej.
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Kondygnacja niskiego parteru przeznaczona jest na 
magazyny muzealne, pracownie konserwacyjne i pomieszcze
nia techniczne. Parter obejmuje hall z szatnią, palarnią, 
portiernią i kasą. Jedno skrzydło budynku na parterze 
przeznaczone jest na pomieszczenia pracowni naukowych 
i administracji. Pierwsze piętro mieści 4 sale wystawowe 
oraz jedną odczytową i kabinę projekcyjną. Sale wystawowe 
zostały tak zaprojektowane, że istnieje możliwość swobod
nego kształtowania układu ekspozycji oraz wyłączenia ze 
zwiedzania poszczególnych sal, bez przerywania ruchu 
zwiedzających, co jest istotne dla właściwej funkcji 
obiektu. Nowy budynek usytuowano na terenie obecnej sie
dziby Muzeum przy Bulwarze Nadmorskim. Teren przyszłej 
budowy zalicza się do najpiękniejszych odcinków wybrzeża 
Zatoki Gdańskiej i na nim właśnie powstanie obiekt, mie
szczący pamiątki dziejów oręża polskiego na morzu i pie
lęgnujący tradycje, a Jakże ukazujący dzień dzisiejszy 
naszej Marynarki Wojennej. /



Kmdr por. mgr Jan Greń

ROLA OKRĘTU--MUZEUM "BURZA” W POPULARYZOWANIU 
POLSKICH TRADYCJI MORSKICH

Okręt-muzeum "Burza" jest dawnym niszczycielem, 

który został zwodowany w roku 1929 we francuskiej stocz

ni w Blainville. Biało-czerwoną banderę podniesiono na 

ORP "Burza" 10 sierpnia 1932 r. w porcie Cherbourg, a 19 

sierpnia "Burza" po raz pierwszy weszła do portu w Gdyni. 

W latach 1932-1939 okręt ten wchodził w skład Dywizjonu 

Kontrtorpedowców /niszczycieli/. W tym czasie był wyko

rzystywany do szkolenia załóg; składał też wizyty kurtua

zyjne w portach Sztokholm, Leningrad, Kilonia, Helsinki, 

Ryga i Tallin. W roku 1937 "Burza" reprezentowała Polską 

Marynarkę Wojenną w rewii floty z okazji koronacji króla 

Wielkiej Brytanii Jerzego VI. 30 sierpnia 1939 r. "Burza" 

wraz z niszczycielami "Grom" i "Błyskawica" przeszła do 

Anglii. W latach wojny niszczyciel brał udział w wielu 

akcjach i operacjach wojennych. Walczył z jednostkami ma

rynarki i lotnictwa niemieckiego pod Narwikiem i Calais, 

pełnił służbę konwojową na Morzu Irlandzkim, a później na 

Atlantyku, gdzie odniósł swój największy sukces, topiąc 

w lutym 1943 r. niemiecki okręt podwodny U-606. Po zakoń

czeniu działań wojennych "Burza" powróciła do kraju do

piero w lipcu 1951 r. Niszczyciel przeszedł wtedy moder
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nizację i. został przebudowany na okręt obrony przeciwlot

niczej.

Pod koniec 1959 roku zapadła decyzja o przekształ

ceniu "Burzy" w okręt-muzeum. W swojej nowej roli "Burza" 

wystąpiła po raz pierwszy w czerwcu 1960 r. Okręt stanął 

wtedy w basenie nr 1 przy nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. Tam 

też jest jego stałe miejsce postoju w sezonie letnim. 

Miarą popularności, jaką zdobył okręt-muzeum "Burza" już 

w pierwszych miesiącach swego istnienia, była liczba 
zwiedzających okręt w roku 1960. I tak, podczas gdy w 

czerwcu było 25 tys. zwiedzających, to w lipcu liczba ta 

zwiększyła się do ponad 60 tys., by w sierpniu przekro- 

czyć 70 tysiący. Rekord zwiedzania padł w roku 1972,kie

dy to przez "Burzę" przewinęło się ponad 256 tys. osób. 

Ogółem od początku istnienia okrętu-muzeum do końca sezo

nu 1972 roku, to znaczy do połowy października zeszłego 

roku, "Burzę" zwiedziło 2 940 tys. osób.

Czemu należy przypisać to niezwykłe zainteresowanie, 

jakim nasze społeczeństwo darzy powszechnie to jedyne 

w Polsce, a jedno z niewielu na świecie pływające muzeum? 

Otóż niewątpliwie największym magnesem jest sam okręt, je

go uzbrojenie i wyposażenie. Dla wielu ludzi, którzy nig

dy przedtem nie widzieli z bliska okrętu wojennego, moż

ność znalezienia się na pokładzie i w pomieszczeniach 

słynnego nieszczyciela dostarcza niezapomnianych wrażeń, 

a niekiedy 1 wzruszeń. Uwagę zwiedzających przyciąga jed
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nak nie tylko okręt - choć bez wątpienia jest on sam 

sobie eksponatem najciekawszym - ale także okresowe 

wystawy organizowane w przystosowanych do tego celu po

mieszczeniach niszczyciela. Obecnie na okręćie-muzeum 

znajdują się trzy wystawy. Pierwsza z nich poświęcona 

jest dziejom ORP "Burza", druga przedstawia działalność 

Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1939-1945, wreszcie 

trzecia, najobszerniejsza obrazuje historię ludowej 

Marynarki Wojennej od momentu jej powstania w roku 1945 

po dzień dzisiejszy. Dominującym elementem w ekspozycji 

wszystkich trzech wystaw są plansze ze zdjęciami i zwięz

łymi tekstami; oprócz tego jednak rozmieszczono w gablo

tach sporo ciekawych eksponatów, takich jak części umun

durowania, dystynkcje, bandery i proporce, modele okrę

tów, wydawnictwa itp. W ten sposób organizowane na "Burzy" 

wystawy uzupełniają ekspozycję Muzeum Marynarki Wojennej, 

którego filią jest okręt-muzeum.

Okręt-muzeum "Burza" udostępniany jest do zwiedza

nia od 1 maja do połowy października każdego roku. Wśród 

zwiedzających przeważają wycieczki zbiorowe, choć nie 

brak, oczywiście, wycieczkowiczów indywidualnych. Wśród 

zwiedzających szczególnym zdyscyplinowaniem wyróżniają 

się dzieci w wieku szkolnym i młodzież. Ich pragnienie 

wiedzy i chęć poznania tajników okrętu sprawia załodze 

najwięcej satysfakcji i budzi żywą sympatię. Liczne są 

także wycieczki organizowane przez zakłady pracy z całego 
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kraju. Najbardziej chyba wzruszające są spotkania na 

"Burzy” byłych marynarzy lub ich rodzin przybyłych z za

granicy. Wśród byłych członków załogi ”Burzy", którzy 

mieszkają na obczyźnie, a w okresie letnich wakacji od

wiedzili Polskę i złożyli wizytę na "Burzy", był kmdr 

ppor. Franciszek Pitułko. W latach '1942-1944 był on do

wódcą niszczyciela, a w roku 1967 odwiedził w Gdyni dowo

dzony niegdyś przez siebie okręt. Następstwem tej wizyty 

było przesłanie z Anglii przez kmdr ppor. Er. Pitułko 

munduru galowego oficera marynarki wojennej z lat 1935- 

1945, jako daru dla okrętu-muzeum; znajduje się on obec

nie w gablocie jako jeden z eksponatów urządzonej we 

wnętrzu okrętu wystawy.

W 1972 roku odwiedziło "Burzę" 29 byłych członków 

załogi okrętu, w tej liczbie 7 przybyło z zagranicy. Na 

przykład, 13 czerwca był na okręcie mat Andrzej Palecki, 

który po raz pierwszy od 1939 roku odwiedził Polskę.

29 lipca złożyli wizytę na okręcie starsi bosmani T.Pacz

kowski i T. Chlasta, obaj z Wielkiej Brytanii. Swój dawny 

okręt odwiedzili także bosmanmat E. Łopawa z Francji, mo

torzysta J. Siąkała mieszkający w Trzyńcu /'Czechosłowac

ja/, E. Banilski z Australii i M. Prynduch z Belgii.

Osobną grupę zwiedzających stanowią cudzoziemcy. 

Wpisy w księdze pamiątkowej w różnych językach świadczą 

dobitnie, że okręt-muzeum Jest interesujący- obiektem hi

storycznym nie tylko dla społeczeństwa polskiego. W ten
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sposób cząstka wiedzy o czynach orężnych Polaków, zwła

szcza zaś marynarzy polskich, przenika także poza granice 

kraju.

Funkcję przewodników po okręcie pełni kilkunastu 

marynarzy służby zasadniczej. Do żmudnej i często uciąż

liwej, lecz zaszczytnej pracy są oni przygotowani w okre

sie jesienno-zimowym. Na organizowanych wtedy zajęciach 

marynarze cl poznają nie tylko dzieje ORP "Burza” i hi

storię walk okrętów polskich w czasie drugiej wojny świa

towej, ale zdobywają także praktyczną umiejętność oprowa

dzania po okręcie. W okresie letnim jeden marynarz-prze- 

wodnik oprowadza w ciągu dnia, to znaczy w ciągu 6 godzin 

zwiedzania, przeciętnie 8-15 wycieczek. Ilcśó zwiedzają

cych uzależniona jest od frekwencji w poszczególnych 

dniach, przy czym najwięcej zwiedzających przychodzi na 

"Burzę" w dniach wolnych od opłaty za wstęp, podczas 

świąt państwowych i wojskowych oraz w niedziele. Dla za

chowania bezpieczeństwa zwiedzających oraz zapewnienia 

możliwie najlepszego odbioru treści przekazywanej przez 

przewodników, zwiedzających łączy się w grupy liczące 

J0-40 osób.

Największe zaciekawienie wśród zwiedzających wzbu

dzają oryginalne eksponaty i wyposażenie okrętu, zwłasz

cza uzbrojenie /artyleria, miny, bomby głębinowe/, jak 

również pomieszczenia okrętu o różnym przeznaczeniu oraz 

podstawowe urządzenia, jak ster, kompas, telegraf maszy
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nowy, rury głosowe, winda kotwiczna, dzwon okrętowy itp. 

To okazywane przez zwiedzających zainteresowanie jest dla 

kierownictwa okrętu-muzeum zachętą do rozważenia celowo

ści pokazania również innych przedmiotów uzbrojenia, jak 

wyrzutni torpedowej, torpedy w przekroju, a także różnego 

rodzaju pocisków artylerii okrętowej.

Rolę popularyzatora polskich tradycji morskich 

spełnia okręt-muzeum "Burza" nie tylko w odniesieniu do 

dziesiątków tysięcy wycieczkowiczów, którzy rokrocznie 

przechodzą przez pokład zasłużonego niszczyciela. Załoga 

okrętu utrzymuje także kontakty z młodzieżą Wybrzeża, 

zwłaszcza z harcerzami. Organizowane są wspólnie wieczor

nice, na banderę okrętu młodzi harcerze składają ślubowa

nie. W pomieszczeniach okrętu odbywają się spotkania kom

batantów, a także koleżeńskie spotkania b. członków za

łogi okrętu z okresu powojennego. Do tradycji należy de

korowanie przez Dowódcę Marynarki Wojennej na okręćie-mu- 

zeum zasłużonych oficerów, chorążych i podoficerów z oka

zji Dnia Zwycięstwa i Dnia Wojska Polskiego.

Rok bieżący jest 14 rokiem działalności okrętu-mu

zeum "Burza". Do chwili obecnej historyczny okręt zwie

dziło ponad J ml osób, liczba ta najlepiej świadczy o 

ogromnym zainteresowaniu, jakim społeczeństwo polskie 

darzy Marynarkę Wojenną. Świadczy ona także dobitnie o 

występującym szeroko zapotrzebowaniu na rzetelną i wszech

stronną informację o morskich tradycjach narodu polskie
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go. Ważną rolę w tej dziedzinie spełnia okręt-muzeum 

"Burza".
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62J.1 A38.161/ ”15/16” BS
Twierdza Wisłoujście 

w i*-  2VII w.
MOTAK E.: Twierdza Wisłoujście jako baza 
flory polskiej.
Biuletyn Historyczny 1975 nr 4, s. 5-44

Opis powstania i rozbudowy twierdzy w Wi
słoujściu w Gdańsku, która w XVI i XVII w. 
pełniła rolę bazy floty polskiej. Charak
terystyka inżynieryjno-techniczna twiea> 
dzy ■
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355*826  /438/ ”1920/1927" BH
Obrona wybrzeża morskiego 

__________ -„1220=2222____ _____ _____  
WITKOWSKI R.t Z problematyki obrony wy
brzeża polskiego w latach 192O-1927« 
Biuletyn Historyczny 1973 nr 4, s.45-79

Omówienie planów obrony polskiego wy
brzeża morskiego,' opracowywanych na 
przestrzeni lat 1920-1927*  Udział teore
tyków polskich oraz Francuskiej Misji 
Wojskowej w opracowywaniu tych planów.

2/73

359.444 /43B/ ”1928-1939" "Iskra” BH 
__________ ORP "Iskra” w latach 1928-1939 
CIESIELSKI Cz.s ORP "Iskra" i jego rola 
w procesie szkolenia w latach 1928-1939*  
Biuletyn Historyczny 1973 nr 4, s.80-138 
Omówienie spraw związanych z zakupem okrę
tu i przystosowaniem go do funkcji szkol
nego żaglowca Marynarki Wojennej. Charak
terystyka poszczególnych rejsów szkolenio
wych szkunera i ocena roli, jaką okręt 
spełnił w szkoleniu podchorążych Mar.Woj.

3/73

725.18 /438.161/ ”1933/1939" BH
Wojskowa Składnica Tranzytowa w Gdańsku 

_______ —E_łatą£fi-1222=12ź2____ ._______ 
FENGLER B.: Wojskowa Składnica Tranzytowa 
na Westerplatte w Gdańsku w latach 1933-39* 
Biuletyn Historyczny 1973 nr 4, s.159-180 
Szczegółowa historia polskiej placówki woj
skowej na Westerplatte w ostatnich latach 
przed wojną. Opis budowy wartowni i koszar, 
trybu życia żołnierzy, procesu organizowa
nia załogi wymiennej i charakterystyka pla
cówki w okresie mobilizacji wiosną i latem 
1939 roku.
4/73



555-491 - 5*124  /438/ "1959-09" BH
Obrona Wybrzeża 

___________w kampanii wrześniowej_____ _____
SZOLC - NARTOWSKI J.: Wspomnienia kwater
mistrza Lądowej Obrony Wybrzeża*
Biuletyn Historyczny 1975 nr 4, s.181-205

Relacja oficera sztabu płk Stanisława 
Dąbka z okresu walk wrześniowych na Wybrze
żu. Opis tworzenia służby kwatermistrzo- 
wskiej i roli, jaką spełniła w zaopatrywa
niu oddziałów Lądowej Obrony Wybrzeża. 
Osobiste wspomnienia autora z wojny polsko 
-niemieckiej do upadku obrony Oksywia 
19-09-1959 r.
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555-262. 12 i9-0 "1949" ZMP w MW BH

PRZYBYLSKI J.: Powstanie i pierwszy rok 
działalności Związku Młodzieży Polskiej 
w Marynarce Wojennej.
Biuletyn Historyczny 1973 nr 4, s.260-293
Charakterystyka procesu tworzenia jednoli
tej organizacji młodzieżowej oraz wprowa
dzenia kół ZMP w Marynarce Wojennej. Ocena 
pracy organizacji młodzieżowej, jej osiąg
nięcia i trudności w początkowym okresie 
istnienia ZMP.
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547-799 /438/ "1945-1946" BH

_________________ PMH w latach 1945-1946
RUSAK J.s Walka o powrót statków i załóg
Polskiej Marynarki Handlowej po zakończe
niu II wojny światowej.
Biuletyn Historyczny 1973 nr 4, s.206-259

Omówienie walki postępowych ugrupowań 
emigracji polskiej w Anglii o powrot do 
kraju statków marynarki handlowej. Przed
stawienie kolejnych etapów tej walki, za
kończonej sukcesem w lecie 1945 roku.
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91o.4 /26/: 359-1 Rejsy okrętów MW BH 
na Spitsbergen

WAŻKO Z.s Współudział Marynarki Wojennej 
w wyprawach polskich badaczy na Spitsber
gen w latach 1957-1959•
Biuletyn Historyczny 1973 nr 4, s.294-341

Omówienie roli Marynarki Wojennej, a 
szczególnie okrętu hydrograficznego 
"Bałtyk" i jego załogi w wyprawach nauko
wców polskich na Spitsbergen. Opis po
szczególnych rejsów okrętu.
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355.403:9.0 /458.16/ BH
Muzeum MW w Gdyni

KRZTN&WEK Cz.;20 lat Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni.
Biuletyn Historyczny 1973 nr 4, s.342-362

Przegląd rozwoju muzealnictwa wojenno- morskiego w Polsce, utworzenie Muzeum 
Mar. Woj., charakterystyka ekspozycji, ocena zbiorów, plany budowy nowego bu
dynku muzeum.
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355. 45:9.113 /438.16/ BH
OM "Burza"

GREŃ J.: Rola okrętu - muzeum "Burza" 
w popularyzowaniu polskich tradycji 
morskich.
Biuletyn Historyczny 19?? nr 4, s.363-369
Krótka historia ORP "Burza", przekształcenie okrętu na pływające muzeum, opis ekspozycji, charakterystyka roli okrętu- 
muzeum jako popularyzatora polskich tradycji na morzu.
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