




WYDZIAŁ HISTORYCZNY ZARZĄDU POLITYCZNEGO 
MARYNARKI WOJENNEJ

BIULETYN HISTORYCZNY
Nr 5

GDYNIA 1974



Projekt obwoluty:

Henryk Francuzik

Zespół redakcyjny:
Zdzisław Waśko, Rafał Witkowski, Ewa Madey

Adres redakcji:

Wydział Historyczny Zarządu Politycznego 
Marynarki Wojennej

81-921 Gdynia 12

Druk. WSMW. Zlec. Nr 752/74 OIII-24415



SPIS TREŚCI

Strona

Kmdr por. dr Rafał Witkowski: Obrona wybrzeża w po

glądach teoretyków wojskowych okresu II 

Rzeczypospolitej................................ 5

Dr Czesław Ciesielski: Dzieje pierwszego polskiego Dy

wizjonu Okrętów Podwodnych. 26

Mgr Andrzej Morgała: Lotnictwo Polskiej Marynarki Wo

jennej, 1919-1939 ............................ 63

Kmdr por. rez. Władysław Trzciński: Działalność Skład

nicy Amunicyjnej Komendy Portu Wojennego 

Gdynia we wrześniu 1939 r........ 87

c Dr Jarosław Rusak: Akcje ratownicze przeprowadzone 

przez okręty i statki polskie w okresie 

II wojny światowej ................... 106

* Kmdr mgr Zdzisław Waśko: Rozminowanie wybrzeża przez 

Marynarkę Wojenną w latach 1945-1956 . . . 136

Kmdr ppor. mgr Bronisław Gębski: Wybrane zagadnienia 

działalności wychowawczej Marynarki Wojen

nej w latach 1945-1955 ................ 170

Kmdr por. mgr Czesław Kuczyński: Niektóre formy współ

pracy i więzi Marynarki Wojennej ze społe

czeństwem w latach 1945-1970 . 183

Ważniejsze daty z działalności okrętów Polskiej Mary

narki Wojennej wiatach 1939-1945 (mgr Ewa Madey).... 210



Kmdr por. dr Rafał Witkowski

OBRONA WYBRZEŻA W POGLĄDACH TEORETYKÓW WOJSKOWYCH 

OKRESU II RZECZYPOSPOLITEJ

Po odzyskaniu przez Polskę dostępu do morza w roku 1920, 

pilną koniecznością było opracowanie planu obrony wybrzeża mor

skiego. Na przestrzeni lat 1920-28 powstało kilka takich planów. 

Równocześnie pojawiły się pierwsze publikacje teoretyków wojsko

wych na temat roli, jaką dla Polski powinna spełniać dobrze przy

gotowana obrona wybrzeża. Wśród tych opracowań na czoło wysuwa 

się obszerne studium mjr. Wincentego Rudowicza, zamieszczone 
w miesięczniku wojskowym "Bellona" w zeszycie 1 z 1927 r.^ Kilka 

lat później ukazała się drukiem książka innego wybitnego znawcy 
2 

problemu kmdr. ppor. Rafała Czeczotta . Z ogólnymi poglądami mjr 

Rudowicza na znaczenie obrony wybrzeża zapoznać mogli się czy

telnicy m.in. w moim artykule opublikowanym w "Biuletynie History- 
3 

cznym" - na tym miejscu ograniczę się do przedstawienia roli arty

lerii nadbrzeżnej w ocenie mjr. Rudowicza i kmdr. ppor. Czeczotta. 

Artyleria nadbrzeżna była bowiem głównym elementem obrony pro

jektowanej wówczas bazy floty na Helu.

Wincenty Rudowicz: Obrona Wybrzeża. "Bellona", 1927, zesz. 1.
2

Rafał Czeczott: Obrona Wybrzeża. Warszawa 1931, ss. 235. Kmdr 
ppor. Czeczott był także autorem hasła "Obrona wybrzeża" w to
mie VI "Encyklopedii wojskowej" (Warszawa 1937, s. 16-18 ) , 
w którym szczegółowo przedstawił funkcje artylerii nadbrzeżnej.

3
Rafał Witkowski: Z problematyki obrony wybrzeża polskiego w la
tach 1920-1927. "Biuletyn Historyczny" nr 4 (1973), ss. 45-79. 
Wydawca: Wydział Historyczny Zarządu Politycznego Marynarki 
Wojennej w Gdyni.
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Czołowym teoretykiem obrony wybrzeża i artylerii nadbrzeżnej był 

pionier polskiej artylerii morskiej kmdr ppor. Heliodor Laskowski. 

Pełniąc od roku 1930 obowiązki szefa Służby Artylerii i Uzbrojenia 

w Kierownictwie Marynarki Wojennej w Warszawie, dał się poznać 

w ciągu kilku lat pracy na tym stanowisku jako wybitny teoretyk, 

a równocześnie energiczny organizator artylerii na wybrzeżu morskim. 

Przedwcześnie zmarły w roku 1936 pozostawił po sobie szereg stu

diów teoretycznych oraz cenne zapiski rękopiśmienne, przechowywa

ne w Centralnym Archiwum Wojskowym.

Dwa lata przed wybuchem drugiej wojny światowej wydrukowana 

została książka majorów Karola Kleczkego i Władysława Wyszyń

skiego pod tytułem "Fortyfikacja stała". W rozdziale III książki auto

rzy przedstawili swoje poglądy na temat roli fortyfikacji w obronie 
4 

wybrzeża . Interesujące, m.in. ze względu na osobę autora, są uwagi 

na temat możliwości bronienia Gdyni i wybrzeża, sformułowane przez 

gen. bryg. Tadeusza Kutrzebę. Na polecenie Sztabu Głównego i Ge

neralnego Inspektora Sił Zbrojnych opracował on w roku 1936 stu-
5 

dium możliwości obronnych Polski na wypadek wojny z Niemcami . 

W niniejszym artykule uwypuklone zostaną te fragmenty obszernego 

studium, które odnoszą się do obrony wybrzeża.

1. Poglądy na znaczenie artylerii nadbrzeżnej

Uzasadniając konieczność posiadania rozbudowanej artylerii nad

brzeżnej, teoretycy wojskowi powoływali się na doświadczenia pierw

szej wojny światowej. Wskazywali w szczególności na skuteczną

Karol Kleczke, Władysław Wyszyński: Fortyfikacja stała. Część III. 
Fortyfikacja stała wybrzeża, Warszawa 1937, ss. 329-357.

Dokument jest zatytułowany "Studium Generała do Prac przy GISZ 
gen. T. Kutrzeby nad możliwościami wojennymi Niemiec i Polski". 
Został on opublikowany po raz pierwszy przez płk dr Eugeniusza 
Kozłowskiego w "Wojskowym Przeglądzie Historycznym" (1964, 
nr 3, ss. 249-289) oraz we fragmentach, w zbiorze dokumentów: 
Wojna obronna Polski. Wybór źródeł. Warszawa 1968, ss. 33-44. 
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obronę przez Turków w roku 1915 cieśniny Dardanele przeciw flocie 

angielskiej i francuskiej oraz na sukcesy osiągnięte przez niemiecką 

artylerię nadbrzeżną w obronie okupowanych wybrzeży Flandrii. 

Głównym celem skoncentrowanej na wybrzeżu belgijskim artylerii 
niemieckiej była osłona bazy okrętów podwodnych w Brugii (Brugge) , 

specjalnie zaś dwóch kanałów łączących tę bazę z morzem w Ze- 

ebrthgge i w Ostendzie. Mimo skutecznego zakorkowania Zeebrugge 

przez okręty angielskie w kwietniu 1918 r., niemiecka artyleria nad

brzeżna zadała flocie angielskiej stosunkowo duże straty, sama zaś 

nie poniosła szkód. Na temat obu tych najbardziej charakterystycz

nych przykładów skuteczności artylerii nadbrzeżnej w walce z okrę

tami ukazało się w latach międzywojennych kilka artykułów w woj
skowej prasie fachowej^. Obie te operacje zostały też szeroko 

omówione w cytowanych publikacjach dwóch wybitnych teoretyków 

artylerii nadbrzeżnej i obrony wybrzeża, to znaczy mjr. Wincentego 

Rudowicza i kmdr. ppor. Rafała Czeczotta.

W obszernym artykule mjr Rudowicz przypomina, że przed pierw

szą wojną światową powszechny był pogląd, iż obronę wybrzeża 

jest w stanie zapewnić jedynie silna flota, żadne bowiem państwo 

nie może pozwolić sobie na pełne obsadzenie wybrzeża wojskami 

lądowymi w celu odparcia desantu. Z poglądu tego wypłynęło prze

konanie, że artyleria nadbrzeżna jest za słaba, aby mogła skutecz

nie walczyć z artylerią okrętową. Tymczasem doświadczenia wojny 

pokazały wręcz coś innego. Udowodniły one, że nawet silna flota 

nie daje gwarancji całkowitego zabezpieczenia wybrzeża oraz że 

bezpieczeństwo wybrzeża może w razie braku floty być zapewnione 

przez samą obronę wybrzeża, bowiem walka okrętów z nowoczesną 

artylerią nadbrzeżną stała się bardzo trudna i wypada na niekorzyść 

floty.

’ O obronie Dardaneli pisali: mjr dypl. Leon Wer nic: Walka o Dar
danele ("Bellona" 1928, zesz. 2 i 3) i kpt. mar. dypl. Jerzy Kłos- 
sowski: Walka o Dardanele podczas ubiegłej wojny światowej 
("Przegląd Morski" 1929, nr 9-11). Niemieckim umocnieniom nad
morskim w Belgii poświęcił artykuł kpt. mar, dypl. Roman Stankie
wicz: Obrona wybrzeża Flandrii ("Bellona" 1929, zesz. 1).
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Ten sam pogląd przytacza w swojej książce kmdr ppor. Czeczott 

wskazując, że ostrzeliwanie wybrzeża przez artylerię okrętową nigdy 

nie osiągnęło poważnych wyników, natomiast dużą rolę. w jego obro

nie odgrywała artyleria nadbrzeżna i inne środki obrony biernej, 

zwłaszcza miny. Z tych przeto powodów, we wszystkich strategicznie 

ważnych punktach wybrzeża powinna być zorganizowana obrona przy 

pomocy artylerii nadbrzeżnej. Dla zapewnienia jednak pełnej jej sku

teczności wymagane jest współdziałanie artylerii z flotą.

Rozważając warunki walki artylerii nadbrzeżnej z flotą, mjr Ro
dowicz nie neguje dużej odporności (niezatapialności) nowoczesnych 

okrętów, podkreśla jednak, że artyleria nadbrzeżna jest w sytuacji 

korzystniejszej, gdyż stojące nieruchomo na lądzie działo może być 

precyzyjnie wycelowane. Strzela ono przy tym do całego okrętu, 

podczas gdy okręt tylko do działa. Nawet trafienie działa pod pance

rzem nie powoduje jego zniszczenia.

Według klasyfikacji mjr. Rodowicza artyleria nadbrzeżna dzieli się 

na artylerię najcięższą dalekonośną, artylerię średnich kalibrów 

i artylerię lekką. Zadaniem artylerii najcięższej jest walka z okrętami 

liniowymi (pancernikami) 1 krążownikami, dlatego też kaliber jej powi

nien się przynajmniej równać kalibrowi najcięższych dział, w jakie 

Jest wyposażona flota potencjalnego nieprzyjaciela. Kmdr ppor. Cze

czott wyraża opinię, że kaliber tej artylerii nie powinien być mniej

szy niż 203 mm, zaś jej skuteczna donośność - wynosić 30 km.

Istnieją dwa sposoby ustawienia dział artylerii najcięższej: na 

stanowiskach stałych w wieżach pancernych i na stanowiskach sta

łych otwartych, czyli tzw. barbetach. W tym drugim przypadku za

miast grubego pancerza stosuje się cienki, pokrywający mechanizmy 

działa. Zarówno mjr Rudowicz, jak i kmdr ppor. Czeczott byli zda

nia, że przyszłość należy do tego właśnie typu działa. Jego zaletą 
jest możliwość ostrzału 360°, a więc prowadzenie ognia we wszy

stkich kierunkach. Działa na barbetach są przy tym znacznie tań

sze, gdyż odpada koszt pancerza. Uzasadnienie celowości posiadania 

dział na barbetach dostrzegali obaj autorzy także w zwiększeniu od

ległości walki artyleryjskiej, co z kolei zmniejszyło prawdopodobieństwo 
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trafienia w samo działo. Nie istniała więc już potrzeba tak. solidnego 

jego zabezpieczenia.

Artyleria dalekonośna może być także ruchoma, a więc budowana 

na specjalnie przystosowanych wagonach kolejowych, czyli lorach. 

Artyleria tego typu znalazła zastosowanie podczas pierwszej wojny 

światowej, gdyż wykazała szereg cech dodatnich, takich jak: duża 
ruchliwość, możność ostrzału 360°, łatwość zaopatrzenia i oszczęd

ność w obsłudze. Mjr Rudowicz 1 kmdr ppor. Czeczott przytaczają 

w swoich wywodach również ujemne cechy artylerii kolejowej, do 

których zaliczają znacznie mniejszą precyzję od dział na stanowi

skach stałych, możność strzelania wyłącznie z tych odcinków toru, 

gdzie pod torem znajdują się platformy betonowe, długi czas na 

przygotowanie działa do strzelania, wreszcie łatwość uszkodzenia 

toru przez przeciwnika. Zdaniem kmdr. ppor. Czeczotta posiadanie 

artylerii kolejowej pozwala na zrezygnowanie z obrony stałej mniej 

ważnych strategicznie punktów wybrzeża, jednak główne Jego rejony 

powinny być bronione przez baterie stałe.

Szczególne znaczenie przywiązywał mjr Rudowicz do artylerii 

średnich kalibrów (150-280 mm), która może być ustawiona podob

nie jak artyleria najcięższa, a więc bądź na stanowiskach stałych, 

bądź na lorach, bądź też na ciągnikach, jako szczególny rodzaj 

artylerii ruchomej. W artylerii 150 mm dostrzegał on idealny kaliber 

dla warunków polskich, pisząc, że "działa te mają wielką skutecz

ność również przy ostrzeliwaniu okrętów liniowych. Chociaż pociski 

ich nie mogą przebijać pancerza tych okrętów, jednakże mogą wy- 
. 7

rządzie bardzo wielkie szkody w personelu" .

Artyleria lekka, to jest artyleria kalibrów poniżej 150 mm, posia

da dla obrony wybrzeża znaczenie drugorzędne (wyjątek stanowi 

artyleria przeciwlotnicza). Zadaniem lekkich baterii nadbrzeżnych jest 

prowadzenie ognia do małych okrętów, ochrona własnych zagród mi

nowych, bezpośrednia obrona brzegu i wsparcie piechoty,

Zdaniem kmdr. ppor. Czeczotta w przyszłej wojnie panowanie na 

morzu należeć będzie do przeciwnika, gdyż słaba flota polska nie 
. * 

7 W. Rudowicz: op. cit., s. 67.
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będzie mogła mu się skutecznie przeciwstawić. Tym większe przeto 

znaczenie posiadała obrona wybrzeża jako zespołu środków czyn

nych i biernych. Wśród tych ostatnich czołowe miejsce zajmuje arty

leria nadbrzeżna.

2. Rola artylerii nadbrzeżnej w poglądach kmdr, ppor. Hellodora 

Laskowski ego

Wśród teoretyków i specjalistów artylerii morskiej marynarki 

okresu międzywojennego na czołowym miejscu umieścić trzeba po

stać kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego. Głównie bowiem dzięki 

jego zabiegom możliwe stało się osiągnięcie stosunkowo dużych 

rezultatów w budowie artylerii nadbrzeżnej.

Heliodor Laskowski urodził się 21.06.1898 r. w Nieszawie. Od 

1916 roku pełnił służbę w marynarce rosyjskiej, a dwa lata póź

niej przeszedł do tworzącej się po pierwszej wojnie światowej 

Polskiej Marynarki Wojennej. W latach 1919-20 był we flotylli wiśla

nej, najpierw na stanowisku zastępcy dowódcy uzbrojonego statku 

"Wisła", później jako dowódca statku "Wawel", wreszcie jako oficer 

dowództwa flotylli. W roku 1921 przeszedł do dowództwa dywizjonu 

ćwiczebnego, a pod koniec tego roku rozpoczął naukę na Tymcza

sowych Kursach Instruktorskich. Kursy te ukończył w Toruniu 

w roku 1922, po czym wyjechał na dalsze studia do Francji. W roku 

1924 ukończył Ecole des Officiers Cannoniers w Tulonie (szkoła 

podchorążych, artylerii) oraz Ecole d’Application du Tir a la Mer 

( szkoła strzelania na morzu).

W roku 1925 por. H. Laskowski wyznaczony został na kierow

nika Samodzielnego Referatu Artylerii i Uzbrojenia w Kierownictwie 

Marynarki Wojennej w Warszawie. Awansowany rok później do 

stopnia kapitana, obok zajęć służbowych rozpoczął wykłady z arty- 
9 

lerii i materiałów wybuchowych w Oficerskiej Szkole Marynarki Wo

jennej w Toruniu. W 1928 roku wyjechał ponownie do Francji na 

studia w Ecole d*Application  d’Artillerie Navale w Paryżu (szkoła 

artylerii morskiej), uzyskując w roku 1930 tytuł inżyniera artylerii 

1O



morskiej. Po powrocie do Polski, objął w Kierownictwie Marynarki 

Wojennej obowiązki szefa Służby Artylerii i Uzbrojenia, awansując 

po kilku latach do stopnia komandora podporucznika.

Punktem wyjścia do rozważań kmdr. ppor. Laskowskiego na 

temat funkcji artylerii 1 jej roli w obronie polskiego wybrzeża była 

ocena znaczenia bazy morskiej. Kmdr ppor. Laskowski występował 

jako rzecznik pełnej autonomiezności bazy i jej roli pomocniczej 

w stosunku do floty. W jednym ze swoich studiów pisał: "Baza służy 

dla floty, a nie flota dla bazy. Fjota nie powinna mieć za zadanie 

bronić bazy. Baza musi liczyć na własne siły i z ich pomocą ode

przeć atak nieprzyjaciela i zapewnić flocie odpoczynek, remont i za

opatrzenie". Fortyfikacje winny rzeczywiście dać obronę, nie wy
magając żadnego współdziałania floty, oraz "powinna ona (tj. baza - 

R.W.) być w stanie odpierać ataki własnymi silami i zabezpieczyć 

swoją flotę stojącą na strategicznych redach i w portach, od dzia- 

łań nieprzyjaciela" .

Wśród nadbrzeżnych i przybrzeżnych środków obrony bazy 

szczególną rolę odgrywa artyleria. Baterie nadbrzeżne z punktu wi

dzenia ich przeznaczenia dzieli kmdr ppor. Laskowski na baterie 

dalekonośne, baterie do walki na bliską odległość i baterie obronne 

(lekkie) .

Zadaniem ciężkich baterii dalekonośnych jest niedopuszczenie 

floty przeciwnika do zbliżenia się do własnego brzegu na odległość 

skutecznego ostrzeliwania. Zadaniem wtórnym jest zabezpieczenie 

ogniem bocznym zagród minowych i uniemożliwienie nieprzyjacielowi 

ich sforsowania. W tym drugim przypadku artyleria współdziała 

z własną flotą. W celu skutecznej walki z ciężkimi okrętami baterie 

nadbrzeżne powinny być ustawione na wysuniętych w morze przy

lądkach lub wyspach, aby możliwie najdalej odsunąć linię walki tych 

baterii z flotą przeciwnika od portu i redy. Kaliber artylerii musi

Z rękopiśmiennego memoriału (bez tytułu, bez daty).
Centralne Archiwum Wojskowe, Zespół Kierownictwa Marynarki 
Wojennej (cytowane dalej: CAW, Zesp. KMW), t. 442. 

11



dawać pewność, że bateria, walcząc z nowoczesnymi okrętami 

uzbrojonymi w ten sam kaliber, jest w stanie je uszkodzić nawet 

na największych donośnościach.

Może się jednak zdarzyć, że artyleria nadbrzeżna znajdzie się 

w sytuacji dla siebie niekorzystnej. Kmdr ppor. Laskowski wskazuje 

na możliwość pojawienia się silnej floty nieprzyjacielskiej, składa

jącej się z wielu okrętów o liczbie dział przewyższającej liczbę 

dział artylerii nadbrzeżnej. Wówczas okręty strzelać będą do celu 

stałego, zaś artyleria nadbrzeżna do celu ruchomego. Flota nie- 

przyjaciela będzie miała inicjatywę w swoim ręku, mogąc rozpocząć 

1 przerwać ostrzeliwanie w czasie dla siebie dogodnym. Uszkodzo

ne w boju okręty mają zawsze możliwość wyjścia z linii dla uga

szenia pożaru lub naprawy uszkodzenia. Ewentualności tej są po

zbawione baterie nadbrzeżne, które zmuszone są walczyć z flotą 

wtedy, gdy ona tego zechce. Wskutek swojej nieruchomości nie 

mogą one wyjść spod ostrzału okrętów, te zaś posiadają możność 

wyboru pozycji i odległości prowadzenia walki. Duża donośność 

artylerii okrętowej umożliwia nieprzyjacielowi prowadzenie ognia 

spoza horyzontu, a więc ostrzeliwanie celu dla siebie niewidocznego.

Wszystkie te atuty artylerii morskiej zmuszają do odpowiednio 

silnego zabezpieczenia baterii nadbrzeżnych. Pancerz powinien po

krywać obracającą się część wieży z działami, zaś jego grubość 

musi być większa niż na okrętach. Wszystkie inne urządzenia sta

nowiska artyleryjskiego, jak pomieszczenia instalacji elektrycznych 

i dla załogi, powinny znajdować się w schronie żelbetowym, zabez

pieczającym przed najcięższymi pociskami. Ta sama uwaga dotyczy 

zabezpieczenia wieży kierowania ogniem.

Co się tyczy baterii do walki na bliską odległość, to ich zada 

niem jest walka z okrętami nieprzyjaciela na odległość do 1O < 

przy czym kaliber tej artylerii powinien być taki sam. jak a iytnrśJ 

najcięższej, bowiem wtedy każde trafienie będzie dla o.kręh.: śmier

telne. Ponieważ zaś najczulszym miejscem każdego okrętu jest po

kład, baterie te powinny być wyr- •:> w haubice strzelające 

torem stromym.
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Zadaniem baterii obronnych (lekkich) jest walka z torpedowca

mi, okrętami podwodnymi i trałowcami, działającymi w niedużej od

ległości od własnych brzegów. Kaliber dział tych baterii nie może 

być mniejszy niż 130 mm, same zaś baterie, z uwagi na łatwość 

ich zniszczenia przez artylerię okrętową, powinny być ustawione 

w pewnym oddaleniu od brzegu. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wy

sunięte baterie należy odpowiednio ufortyfikować, gdyż doświadcze

nie pierwszej wojny światowej pokazało, że stan moralny załóg ba
terii bez zabezpieczenia (pancerza) jest podczas ostrzeliwania zły.

W rozważaniach swoich na temat artylerii nadbrzeżnej kmdr ppor, 

Laskowski interesował się także walorami i niedogodnościami arty

lerii kolejowej. Do tych ostatnich zaliczał m.in. mniejszą dokładność 

ognia, uzależnienie się od toru, który może być łatwo uszkodzony, 

dużą ilość czasu potrzebną na przygotowanie baterii do strzelania 

(przejście z położenia marszowego do ogniowego), łatwość znisz

czenia długiego, widocznego 1 trudnego do zamaskowania taboru, 

wreszcie skomplikowane kierowanie ogniem. Natomiast główną zaletą 

artylerii na lorach jest możliwość skoncentrowania większej liczby 

dział w zagrożonym rejonie wybrzeża, co ma szczególne znaczenie 

przy obronie długiego wybrzeża. Zaletą artylerii kolejowej jest rów

nież znacznie niższy koszt od instalacji artylerii w wieżach (jest 

on jednak wyższy od baterii stałych na barbetach). W konkluzji 

kmdr ppor. Laskowski stwierdzał, że "artyleria kolejowa jest dobra 

dla wsparcia artylerii stałej. Sama artyleria kolejowa bez stałej jest 
9 nie do pomyślenia przy obronie wybrzeża" .

Rozważania teoretyczne stały się podstawą do opracowania prak

tycznych wniosków w sprawie wybudowania baterii nadbrzeżnych 

na polskim wybrzeżu, specjalnie zaś na Półwyspie Helskim. Uwagi 

na ten temat zawarte zostały w kilku rozdziałach raportu spor zą
dzonego przez kmdr. ppor. Laskowskiego dia kontradm. świrskiego^^.

9
Z rozdziału na temat niedogodności 1 zalet artylerii kolejowej, za
wartego w raporcie opracowanym dla szefa Kierownictwa Mary 
narki Wojennej (bez tytułu, bez daty). CAW, Zesp. KMW, t. 442.

patrz przypis 9.

13



Uzupełnieniem przedstawionych szefowi Kierownictwa Marynarki 

Wojennej postulatów były luźne uwagi, spisane w formie odręcznych 

notatek, które posłużyły autorowi do zredagowania czystopisu.

Poglądy na znaczenie półwyspu dla obrony wybrzeża przedsta

wił kmdr ppor. Laskowski w rozdziale zatytułowanym "Specyficzne 

warunki Helu". Na wypadek wojny półwysep będzie prawdopodobnie 

zagrożony ze strony morza, jak i z lądu, przy czym tę drugą groźbę 

uważał autor raportu za daleko większą. Dopuszczał on możliwość 

ostrzeliwania Helu z rejonu Gdyni, zaś niepewność co do tego, 

jakiego kalibru artylerię lądową nieprzyjaciel przeznaczy do takiej 

akcji, nasuwała trudności w wyborze grubości pancerza dla baterii 

nadbrzeżnych. W każdym razie, jeżeli chodzi o przeciwstawienie się 

artylerii morskiej potencjalnego przeciwnika, Hel powinien posiadać 

artylerię dalekonośną, równą pod względem kalibru artylerii okręto

wej Niemiec i ZSRR.

Duże prawdopodobieństwo ataków powietrznych przeciw obronie 

półwyspu stwarzało groźbę uszkodzenia linii kolejowej. Niewielka dłu

gość półwyspu, wynosząca 33 km, przemawiała przeciw użyciu cięż

kiej artylerii kolejowej. Zastosowanie tego typu artylerii na Helu wy

dawało się niemożliwe także z powodu słabego toru na półwyspie 

(mało wytrzymały nasyp i bardzo słabe podkłady). Chociaż możliwy 

byłby przejazd po tym torze ciężkich lor o wadze 142 ton (łączna 

waga samej lory, podwozia, podstawy i działa), to jednak tor abso

lutnie nie nadawał się do strzelania. Wymagałoby to przygotowania 

umocnień na wybranych odcinkach półwyspu i ewentualnego wzmoc

nienia toru nurem z cegły.

Napad floty będzie mogła odeprzeć jedynie ciężka artyleria sta

ła, dobrze ufortyfikowana i gotowa do natychmiastowego otwarcia 

ognia. Ponieważ długość bronionego odcinka wynosi zaledwie 25 km, 

zaś nowoczesne baterie ciężkie mają dużą donośność, kmdr ppor. 

Laskowski uważał za wystarczające posiadanie na Helu jednej czte- 

rodziałowej baterii dalekonośnej, kalibru co najmniej 305 mm. Ogień 

tej baterii byłby dostatecznie skoncentrowany na każdym punkcie 

oddalonym od bronionej części półwyspu na 25 km, bez potrzeby 
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przesuwania dział. Nawet w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

jednego działa, siłą ognia byłaby nadal wystarczająca.

Istniały wszakże duże trudności przy budowie wież pancernych 

na Helu. Niezbędne są w takim przypadku głębokie fundamenty, zaś 

ivoda podskórna pojawia się na półwyspie już na głębokości 0,5-1,0 

metra. Odprowadzenie tych wód wymagałoby bardzo kosztownych 

studni i ścieków oraz stosowania maszyn do osuszania schronów 

amunicyjnych. Niedogodności te nie występują przy budowie baterii 
Ostałych na barbetach, a więc obracalnych na 360 i tylko częściowo 

przykrytych pancerzem. Według kmdr. ppor. Laskowskiego stanowiska 

ogniowe takiej baterii mogłyby znajdować się w wykopach, zaś dzia

ła posiadałyby pancerne kopuły gnJjości co najmniej 70 mm. Kopu

ły te nie chroniłyby wprawdzie od uderzeń ciężkich pocisków o stro

mym terze (haubice lądowe), lecz zabezpieczałyby od odłamków 

1 częściowo od pocisków artylerii okrętowej, która strzela płaskimi 

torami.
Co się tyczy artylerii średniej, to jej kaliber nie powinien być 

mniejszy niż 203 mm, zaś donośność dział mniejsza niż 25 km, 

Względy finansowe nie pozwalały na duże nasycenie całego półwy

spu bateriami średnimi, należało więc ograniczyć się do niewielkiej 

liczby dział tych kalibrów. Dla zwiększenia skuteczności rażenia 

celów część artylerii średniej powinna być ruchoma. Z drugiej jednak 

strony powinno się uwzględnić konieczność obrony tych baterii 

przed ogniem z lądu oraz to, że powinny one być zawczasu przy

gotowane do strzelania dc ważniejszych punktów. Oba te warunki 

mogą być spełnione przez baterie na stanowiskach stałych. Mimo 

łych wniosków, w końcowych uwagach swego raportu kmdr ppor. 
Laskowski proponował umieszczenie części dział na traktorach (gą

sienicach) , wychodząc z założenia, że słaby tor wyklucza zastoso

wanie artylerii kolejowej. Jednakże użycie artylerii na gąsienicach 

byłe przynajmniej na razie również niemożliwe, a to z powodu braku 

na półwyspie odpowiednich dróg. Podobnie jak kilka lat wcześniej 

mjr Rudowicz, także kmdr ppor. Laskowski uważał za najbardziej 

odpowiedni dla ostrzeliwania jednostek lekkich kaliber około 150 mm.
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Artyleria nadbrzeżna średnich kalibrów powinna być uzupełniona 

przez baterie artylerii lekkiej (kaliber około 1OO mm), o bardzo 

dużej szybkostrzelności, przystosowane do prowadzenia ognia przy 
i. oK-ącie pochylenia lufy -1O , a to w ceiu skutecznej walki z desan
tem.

Ostatnim rodzajem artylerii, który w raporcie swoim wymienia kmdr 

Ppor. Laskowski jest artyleria połowa, składająca się z ciężkich 

moździerzy (kaliber 220 mm) do prowadzenia ognia zarówno prze

ciw okrętom, jak i wzmocnionym schronom na lądzie. Do walki z nie- 

przyjacielem atakującym półwysep od strony lądu użyte miały być 

baterie artylerii polowej.

Oceniając raport kmdr. ppor. Laskowskiego i zawarte w nim pro

pozycje, trzeba zwrócić uwagę na wyczerpujące omówienie przez 

autora całokształtu obrony półwyspu i wskazanie na ważną w tej 

obronie rolę artylerii nadbrzeżnej. .Aby obrona la mogła być skutecz

na, artyleria nadbrzeżna musi dysponować działami różnych typów 

i różnych kalibrów. Uderza w raporcie świadomość niebezpieczeń

stwa grożącego obronie półwyspu od strony lądu, to jest dopusz

czenie możliwości zaatakowania wybrzeża przez Niemcy. Pamiętać 

trzeba, ze wnioski swoje pisał kmdr ppor. Laskowski w czasie, gdy 

dążenia rewindykacyjne republiki weimarskiej wobec Polski gwałtow

nie przybierały na sile.

Działalność kpL mar,, a później kmdr. ppor. Heliodora Laskow

skiego na stanowisku szefa Służby Artylerii i Uzbrojenia w Kierow

nictwie Marynarki Wojennej sprawiła, że pozostające dotychczas 

wyłącznie w sferze projektów plany ufortyfikowania wybrzeża docze

kały się przynajmniej częściowej realizacji. Budowa pierwszych ba

terii artylerii nadbrzeżnej ruszyła z martwego punktu, a w opraco

waniu znajdowały się projekty ustawienia na Helu baterii średniej 

i najcięższej. Ta pionierska i tak owocna praca została nieoczeki

wanie przerwana wskutek przedwczesnej śmierci kmdr. ppor. Lasków-



3• Opinia na temat znaczenia i celowości obrony wybrzeża

Lata trzydzieste byty okresem, w którym w określonych kręgach 

społeczeństwa polskiego popularna stała się koncepcja Polski kolo

nialnej i mocarstwowej. Rzecznicy tej idei byU zwolennikami posia

dania silnej floty wojennej.- Urządzenia obronne budowane na wy

brzeżu uważali za niewystarczające oraz nie odpowiadające między

narodowej pozycji znaczeniu Polski w świecie. Ludzie ci dawali 

wyraz swoim poglądom w różnych artykułach i dość licznych publi

kacjach o charakterze propagandowym. Uważali, że "pasywne po

jęcie obrony wybrzeża dawno już ustąpiło wśród afer fachowych 

miejsca Innemu pojęciu - panowaniu na morzu, choćby w lokalnym 
, „li znaczeniu"

Zwolennicy silnej floty wojennej krytykowali stanowisko tych wszy

stkich, którzy opierając się na realnych przesłankach uważali, że 

wobec ogólnej słabości ekonomicznej kraju oraz szczupłości nasze

go wybrzeża również flota morska powinna być niewielka 1 składać 

się z jednostek lekkich, przeznaczonych wyłącznie do obrony tego 

wybrzeża. Rzecznicy Polski mocarstwowej twierdzili, że obrona wy

brzeża stanowi zaledwie jeden z elementów w ogólnych zadaiiłach 

marynarki. Dowodzili, że nawet najsilniejsze baterie nadbrzeżne, 

liczne zagrody minowe, czy wreszcie lotnictwo "nie potrafią wypro

wadzić w świat jednego choćby statku handlowego, nie potrafią spro

wadzić do kraju w dniach dlań ciężkich potrzebnego zaopatrzenia 
w sprzęt wojskowy’, przemysłowy, w produkty pierwszej potrzeby"^*'.

Poglądom tym przeciwstawiali się rzecznicy rozbudowanej obrony 

wybrzeża, choć nie negowali oni, że w działaniach wojennych na 

morzu zasadniczym zadaniem jest zniszczenie sil morskich przeciw

nika i zabezpieczenie własnych komunikacji morskich, a rola floty 

w systemie obrony wybrzeża ma znaczenie drugorzędne.

** Z referatu "Silna marynarka wojenna - to silna Polska" (bez 
autora, bez daty). CAW, Zesp. KMW, t, 573.

Tamże.



Reprezentatywne dla stanowiska zwolenników ufortyfikowania wy

brzeża morskiego byiy poglądy dwóch czołowych rzeczoznawców 

w dziedzinie fortyfikacji, wspomnianych wcześniej mjr. Karola Klecz- 

kego i mjr. Władysława Wyszyńskiego. W wydanej w roku 1937 ob

szernej monografii poświęconej fortyfikacjom, autorzy, powołując się 

na doświadczenia pierwszej wojny światowej, stwierdzali, że "dla 

obrony wybrzeża nie jest konieczne posiadanie silnej floty, że wy

starcza w tym celu także i sama fortyfikacja stała, jeśli tylko jest 

ona odpowiednio rozbudowana i umiejętnie wykorzystana przez do- 
13wództwo" . Wskazywali, że dla Polski i innych podobnych jej paiistw, 

które ze względów ekonomicznych nie mogą mleć silnej floty wojen

nej, bardzo ważna jest rozbudowa fortyfikacji wzdłuż brzegu mor

skiego, Okolicznością korzystną jest przy tym znacznie niższy koszt 

budowy stałych fortyfikacji nadbrzeżnych w porównaniu z kosztami 

rozbudowy floty. Duże znaczenie fortyfikacji polega także na tym, że 

nie starzeją się one tak szybko jak okręty i nie wymagają tak kosz

townej konserwacji i utrzymania.

Studium majorów' Kleczkego 1 Wyszyńskiego stanowiło w latach 

trzydziestych najbardziej wyczerpujące dzieło o roli fortyfikacji w ob

ronie wybrzeża. Z tych względów zasługuje ono na pogłębioną ana

lizę. Trzeba jednak wyjaśnić, że niektóre swoje tezy autorzy bądź 

oparli na opublikowanych 1O lat wcześniej wywodach mjr. Wincente

go Rudowicza, bądź też w pojedynczych wypadkach przejęli je na

wet dosłownie. Dotyczy to w szczególności takich zagadnień, jak 

zadania i środki obrony wybrzeża oraz rola lotnictwa, obrony przeciw

lotniczej i maskowania.

Autorzy rozróżniali obronę wybrzeża od strony lądu i od strony 

morza, czyli obronę przeciwdesantową. Na niej też skupili swoją 

uwagę. Według nich przygotowania do obrony wybrzeża należy roz

począć już wr czasie pokoju. Główny wysiłek powinien być skierowa

ny na budowę baterii artylerii nadbrzeżnej, które stanowią najistot

niejszy element tej obrony. W okresie pokoju trzeba zbudować obiek-

K. Kleczke, Wł. Wyszyński: op. cit., s. 353.
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ty najważniejsze. Oprócz baterii nadbrzeżnych i przeciwlotniczych 

zaliczają się do nich stanowiska dowodzenia, punkty obserwacyjne, 

sieć łączności, przeszkody' morskie i lądowe, schrony amunicyjne, 

sieć komunikacyjna, magazyny żywnościowe, paliw płynnych itp. 

Wszystkie te stałe obiekty fortyfikacyjne tworzą szkielet pozycji 

obronnej, rozbudowywanej później już w czasie mobilizacji sposo

bami fortyfikacji polowej.

Głównymi obiektami obrony będą bazy morskie, których najważ

niejszym zadaniem jest zaopatrywanie floty. Tak jak dawniej, rów

nież w przyszłości pozostaną one zasadniczym celem napadu nie

przyjaciela. Oprócz portów wojennych atakowane mogą być baterie 

nadbrzeżne, porty handlowe, rybackie, zakłady przemysłowe, a na

wet całe miasta. Wszystkie te cele mogą zostać bądź zniszczone, 

bądź też opanowane czasowo lub na dłuższy okres. Zniszczenie 

może być dokonane przez artylerię okrętową albo lotnictwo. Zawład

nięcie czasowe realizowane jest przy pomocy desantu taktycznego. 

Jego celem może być zniszczenie lub zdobycie określonych zapa

sów Zawładnięcie na dłuższy okres ma na celu opanowanie wy

brzeża 1 wykorzystanie go jako podstawy do dalszych operacji na 

terytorium przeciwnika.

Aby skutecznie przeciwstawić się różnym formom napadu nie

przyjaciele., obrona wybrzeża musi dysponować odpowiednimi środ

kami. Do środków tych zaliczają się: flota, artyleria nadbrzeżna, 
przeszkody podwodne (zagrody minowe, sieci przeciw okrętom pod

wodnym itp), lotnictwo morskie, obrona przeciwlotnicza czynna i bier

na, wreszcie sieć obserwacyjna i odwody.

Zasadniczym zadaniem floty wojennej jest aktywne działanie na 

morzu pełnym, mające na celu zniszczenie sił morskich nieprzyja

ciela i zabezpieczenie własnych komunikacji morskich. Zadaniem 

wtórnym jest udział floty w obronie wybrzeża. Z tych względów do 

obrony wybrzeża wyznacza, się zazwyczaj okręty starszych typów 

o słabszym uzbrojeniu. Tworzą one tzw. morską obronę ruchomą 

wybrzeża, a w jej skład wchodzą lekkie krążowniki, niszczyciele, 

torpedowce, dozorowce i okręty podwodne. Zadaniem tych sił jest 
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rozpoznanie i dozorowanie stref przybrzeżnych. W tym zakresie 

Z morskimi siłami obrony wybrzeża współdziała lotnictwo morskie.

Główną rolę w obronie wybrzeża spełnia artyleria nadbrzeżna. 

Mjr Kleczke i mjr Wyszyński wyróżniają w swym studium trzy typy 

baterii. Są to: ciężkie baterie dalekonośne, baterie średnich kalib 

rów i baterie lekkie,

Do baterii ciężkich zaliczają się baterie utworzone z dział kalib

ru od 240 mm wzwyż. Ich zadaniem jest walka z okrętami liniowy

mi i krążownikami. Donośność tych baterii dochodzi do 50 km. Ba

terie ciężkie mogą być bądź osadzone w wieżach pancernych, bądź 

zbudowane na stanowiskach otwartych, a więc zdolne do prowadze

nia ognia okrężnego dzięki umieszczeniu dział na tzw. barbetach. 

Zazwyczaj pancerz wieży posiada grubość około 30 cm, podczas 

gdy działa, na barbetach zabezpiecza lekki pancerz o grubości oko

ło 7 cm. Prawdopodobieństwo uszkodzenia dział w wieżach pancer

nych jest blisko dwukrotnie mniejsze niż dział na stanowiskach 

otwartych, za to te drugie posiadają większą szybkostrzelność. Przy 

obliczaniu stopnia nasycenia obrony wybrzeża bateriami dalekonoś-- 

nyml na ogół przyjmuje się, że na 5 dział artylerii okrętowej nie

przyjaciela powinno przypadać 1 działo w wieży pancernej lub 1,5 

działa na stanowiskach otwartych.

Szczególnym rodzajem dałekonośnych baterii ciężkich są bate

rie na wagonach kolejowych (lorach), czyli artyleria kolejowa. Do 

jej cech dodatnich autorzy zaliczają wielką ruchliwość, możliwość 

ostrzału w promieniu 360', łatwość uzupełniania zapasów oraz 

oszczędność w*  obsłudze. Stroną ujemną artylerii kolejowej jest 

mniejsza dokładność ognia niż na stanowiskach stałych, wrażliwość 

toru na uszkodzenia oraz zajmujące dużo czasu ustawianie na po

zycji. Efektywność baterii kolejowych jest ograniczona poza tym 

możliwością prowadzenia ognia jedynie z tych odcinków toru, które 

zostały wcześniej wzmocnione fundamentami betonowymi.

Baterie średnich kalibrów przeznaczone są do walki z siłami 
lekkimi (lekkie krążowniki, niszczyciele, torpedowce). Kaliber dział 

waha się od 150 do 240 mm, a donośność ich osiąga 21 km. Aby 



baterie te mogły dobrze spełniać wyznaczone im zadania, na jedną 

baterię ciężką powinny przypadać trzy baterie średnie. Mogą one 

być umieszczone na stanowiskach stałych, to jest w wieżach, na 

stanowiskach otwartych, na lorach lub na gąsienicach. Artyleria na 

trakcji gąsienicowej ma jednak znacznie mniejszą celność niż arty

leria na stanowiskach stałych, dlatego też powinna być użyta jedy

nie jako odwód ruchomy, uzupełniający ogień baterii stałych.

Zadaniem baterii lekkich jest prowadzenie ognia do małych jed

nostek pływających, zabezpieczenie własnych zagród minowych 

przed wytrałowaniem, wreszcie bezpośrednia obrona brzegu przed 

desantem. Kaliber dział tych baterii jest mniejszy niż 150 mm, a 

liczba baterii powinna być tym większa, im mniej baterii średnich 

posiada obrona wybrzeża. Baterie lekkie mogą znajdować się na 

stanowiskach stałych lub mogą być ruchome.

Uzasadniając rolę artylerii nadbrzeżnej w obronie wybrzeża, auto

rzy studium powoływali się na doświadczenia pierwszej wojny świa

towej; wskazywali w szczególności na dużą skuteczność ognia ba

terii nadbrzeżnych przeciw okrętom. Wynika ona z okoliczności, że 

dokładność strzału działa ustawionego na lądzie jest bardzo duża, 

w przeciwieństwie do strzału oddanego z okrętu w ruchu lub nawet 

zakotwiczonego. Celem dla artylerii okrętowej jest działo nadbrzeżne. 

Jest to jednak cel bardzo mały, a z większych odległości prawie nie

widoczny. Skuteczność ognia artylerii okrętowej jest więc na ogół 

niewielka. W przeciwieństwie do artylerii okrętowej, celem dla arty

lerii nadbrzeżnej jest cały okręt. Jest to na ogół cel duży, a każde 

trafienie w kadłub skraca żywotność okrętu, zaś kilka trafień może 

go zniszczyć.

Do przeszkód podwodnych wykorzystywanych w obronie wybrzeża 

należą zagrody minowe, sieci i zapory przeciw okrętom podwodnym, 

wraki zatopionych statków itp. W sposób ograniczony mogą być tak

że użyte miny pływające. Możliwość ich zastosowania istnieje wyłą

cznie przy korzystnym prądzie, który powinien być słaby i skiero

wany od brzegu ku morzu. Wtedy jednak również własne okręty mo

gą być narażone na niebezpieczeństwo..
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4. Studium gen. Tadeusza Kutrzeby

Obok teoretycznych rozważań na temat znaczenia obrony wybrzeża, 

w archiwach zachowały się nieliczne dokumenty rzucające światło na 

sposób widzenia obronności polskiego wybrzeża morskiego przez 

przedstawicieli najwyższych władz wojskowych. Ważkim dokumentem 

jest opracowane na początku 1936 roku przez gen. bryg. Tadeusza 

Kutrzebę studium możliwości obronnych Polski na wypadek wojny 
14z Niemcami . Studium to przygotowane zostało na polecenie Sztabu 

Głównego oraz gen. broni Edwarda Rydza-śmigłego. Analogiczne 

zadania otrzymali inni inspektorzy armii i generałowie do prac przy 

GISZ, pracujący na zachodnich odcinkach operacyjnych. Studia te 

miały stać się podstawą do oceny stopnia zagrożenia ze strony 

Niemiec. Stanowiły one materiał wstępny do opracowania planu ope

racyjnego "Zachód", to jest planu wojny obronnej z Niemcami.

Studium gen. T. Kutrzeby składa się z trzech części. W dwóch 

pierwszych ocenia on potencjał militarny Niemiec hitlerowskich oraz 

polityczno-strategiczne położenie Niemiec i Polski w Europie. W czę

ści trzeciej autor zastanawia się nad możliwościami działań operacyj

nych w wojnie polsko-niemieckiej. W tej części zamieszczone zostały 

także Interesujące uwagi generała na temat realności obrony Gdyni 

i wybrzeża przeciw atakowi ze strony Niemiec.

We wstępie do swoich rozważań gen. T. Kutrzeba stwierdza, że 

siły zbrojne Polski nie są wystarczające dla zapewnienia bezpie

czeństwa kraju. Taki stan rzeczy wynika z braku broni pancernej, 

artylerii przeciwpancernej i ciężkiej oraz z posiadania przestarza

łego lotnictwa. Słaba marynarka wojenna nie zdoła zabezpieczyć tran

sportów z materiałami wojennymi i surowcami dla walczącego kraju.

Na tym tle analizuje autor znaczenie Gdyni jako portu wyładunku 

transportów wojennych. Ocena jego jest głęboko pesymistyczna. 

W przekonaniu generała, w roku 1940 flota niemiecka, będąc pod 

względem siły równa flocie francuskiej, bez trudu zablokuje cieśniny 

14 Patrz przypis 5.
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duńskie, odcinając dowóz do kraju materiałów wojennych z państw 

sojuszniczych i neutralnych. Nie wyklucza on jednak, że pomimo 

takiej blokady pojedyncze okręty podwodne będą mogły przerwać się 

na Morze Północne. Za brakiem celowości bronienia Gdyni jako por

tu przemawia zdaniem generała także to, że przypuszczalnie nie we 

wszystkich okolicznościach uda się utrzymać połączenie między wy

brzeżem a resztą kraju. Autor przyjmuje w tym wypadku za rzecz 

niemal pewną przerwanie przez nieprzyjaciela frontu na Pomorzu 

i odcięcie własnych sił broniących Gdyni.

Ocena gen. T. Kutrzeby na temat bronienia Gdyni jako miasta, 

w którego budowę i rozwój zainwestowano ogromne fundusze, była 

również negatywna. Do obrony tej trzeba by bowiem przeznaczyć 

znaczne siły, które według wstępnych obliczeń generała powinny 

obejmować do dwóch dywizji piechoty. Dla żołnierzy należałoby wy

budować odpowiednie schrony i inne umocnienia, a więc wykonać 

kosztowne inwestycje. Nie zapewniałyby one jednak bezpieczeństwa 

miastu i portowi przed zniszczeniem ze strony morza wobec ogólnej 

słabości marynarki wojennej. Generał doceniał znaczenie Gdyni 

jako bazy dla floty i głównego portu handlowego w okresie pokoju, 

uważał jednak, że wobec wzrostu sił zbrojnych Niemiec możliwości 

obrony Gdyni bardzo zmalały. W konkluzji stwierdzał, że "za nle- 

angażowaniem w obronie Gdyni poważnych sił czy kapitałów prze

mawia jeszcze ten argument, że wygrana wojna zwróci wszys*kie  

straty, jakie nieprzyjaciel mógłby poczynić w Gdyni; przegrana zaś, 

mimo nawet obronienia Gdyni, nie uratuje jej".

Wobec możliwości dywersji na terenie Gdyni w okresie poprze

dzającym samą wojnę, generał proponował zabezpieczenie miasta 

odpowiednio silnym garnizonem, na przykład pułkiem piechoty , 

oraz wzniesienie niezbędnych umocnień, jak schrony, przeszkody 

saperskie itp. Umocnienia te miałyby jednak znaczenie raczej moralne .

Ponieważ na wypadek wojny z Niemcami Gdynia nie będzie mo

gła pełnić roli bazy wyładunku transportów z uzbrojeniem 1 surow

cami, gen. T. Kutrzeba wskazywał, że zmusza to Polskę "do posia

dania kilku dróg dowozowych po to, aby zależnie od sytuacji poll- 
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tycznej tę lub inną drogę móc wykorzystać". Według niego, takimi 

strategicznymi trasami komunikacyjnymi dla Polski powinny być drogi 

przez Jugosławię i Rumunię, przez Wiochy, Austrię i Czechosłowa

cję lub przez Włochy, Jugosławię i Rumunię (ewentualnie Czechosło

wację), wreszcie nawet trasy przez porty radzieckie, jak Odessa 

lub Murmańsk.

Rozważania swoje i wnioski w sprawie celowości bronienia Gdy

ni, a tym samym wybrzeża, zamknął generał w ogólnie sformułowa

nej ocenie. Wynikało z niej, że dostęp do morza jest "trudny do 

utrzymania, a zresztą w wypadku wojny z Niemcami bezcelowy, jak 

i obrona samej Gdyni, której Niemcy przetną komunikację ze świa

tem i łatwo zbombardują od strony morza. A więc: nie poświęcać 

dla obrony dużych sił, nie łożyć dużych sum na fortyfikacje, zabez

pieczyć przed puczami, zabezpieczyć sobie dowóz z zewnątrz przez 

państwa południowo-zachodnie lub Rosję".

Sformułowane na wiosnę 1936 roku uwagi gen. T. Kutrzeby na 

temat nikłych możliwości obrony wybrzeża przypuszczalnie miały 

wpływ na późniejszy rozwój marynarki wojennej. Oparta na realnych 

przesłankach ocena gen. T. Kutrzeby napotkała jednak - co nietrud

no zrozumieć - opór i sprzeciw czynników marynarki. Dążąc do po

siadania możliwie silnej floty na Bałtyku, przedstawiciele marynarki 

wojennej uzasadniali konieczność przydzielenia jej odpowiednich fun

duszów także ambicjami kolonialnymi państwa, wykorzystując w tym 

celu szeroko wtedy propagowaną w społeczeństwie ideę Polski mo

carstwowej i kolonialnej.

Dążenia kierowniczych czynników marynarki nie znajdowały wszak

że odpowiedniego poparcia, głównie wobec ograniczonych możliwości 

budżetowych i ogromnych potrzeb innych rodzajów sił zbrojnych, 

które domagały się niezwłocznej modernizacji. Nie oznacza to jednak, 

że wśród najwyższych czynników wojskowych nie doceniano psycho

logicznego znaczenia utrzymania wybrzeża. Oddanie bowiem Gdyni 

bez jednego strzału mogło mieć fatalne skutki dla morale narodu. 

Społeczeństwo polskie w ogromnej swej większości zdołało wyrobić 

sobie bardzo osobisty i uczuciowy stosunek do spraw morza i Gdy
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ni, nazwanej wówczas "polskim oknem na świat". Widocznym tego 

przykładem było gromadzenie w ramach Funduszu Obrony Morskiej 

znacznych kwot na budowę okrętów, zebranych ze składek społe- 

czeństwa.

Zagadnienie obrony wybrzeża w latach II Rzeczypospolitej miało 

swoje dwa bieguny. Z punktu widzenia czysto wojskowego bronienie 

Gdyni na wypadek wojny z Niemcami nie miało uzasadnienia. Wystą

piły jednak czynniki przemawiające za pozostawieniem dla tej obro

ny przynajmniej niewielkich oddziałów lądowych i sił morskich. Wy

pływały one z przesłanek polityczno-prestiżowych, które nie zezwa

lały na rezygnację z obrony Gdyni i dostępu do morza. I tak też 

się stało we wrześniu 1939 r. Skoncentrowane w obszarze nadmor

skim siły Lądowej Obrony Wybrzeża oraz działająca w pobliżu wła

snych wybrzeży flota znalazły się już w chwili wybuchu wojny 

w sytuacji nie rokującej nadziei na operacyjny sukces. Mimo to 

marynarz i żołnierz polski bez wahania stanął do nierównego boju, 

dokumentując bohaterską postawą przywiązanie do morza i wolę 

walki z agresorem.
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Dr Czesław Ciesielski

DZIEJE PIERWSZEGO POLSKIEGO DYWIZJONU 
OKRĘTÓW PODWODNYCH

1. Koncepcja budowy floty morskiej

Objęcie przez Polskę w 1920 r. przyznanego jej w Traktacie 

Wersalskim skrawka wybrzeża morskiego skłoniło ówczesne władze 

wojennomorskie do podjęcia prac na rzecz budowy morskiej floty 

wojennej. Pierwsze plany z tym związane, opracowywane w Depar

tamencie Spraw Morskich, przewidywały w składzie sił morskich 

okręty o różnej wielkości i różnych typów - od pancerników i krą

żowników po kutry torpedowe i trałowce. Ujęto w nich także okręty 

podwodne. W projekcie planu z 1919 r. uwzględniono budowę dwóch 

okrętów podwodnych, a w następnym, z 1920 r., aż 45 takich jed- 
nostek\ Oczywiście w ówczesnej sytuacji gospodarczej Polski pro

jekty budowy tak dużej floty morskiej były nierealne, niewspółmier

ne do możliwości ekonomicznych kraju.

W kolejnych propozycjach kierownictwo ówczesnej Marynarki 

Wojennej musiało znacznie redukować poprzednie założenia. Jednak

że opracowany w 1924 r. tzw. mały program rozbudowy floty, roz

łożony na 12 lat, nadal nie mógł uzyskać aprobaty władz wojsko

wych. Zakładał bowiem budowę 2 krążowników, 6 niszczycieli, 12 tor

pedowców i 12 okrętów podwodnych. Konieczne były dalsze ogra

niczenia. W rezultacie powstał tzw. wstępny program rozbudowy 

1 E. Kosiarz: Programy rozbudowy polskiej floty w latach 1920-1926. 
"Przegląd Morski" 1961, nr 9, ss. 49-52; K.Taube: Rozwój Mary
narki Wojennej. "Morze" 1938, nr 11, s. 7.
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floty, będący niejako fragmentem małego programu. Jego realizacja 

została zamknięta w przedziale czasowym 1925-1928 i miała pole

gać na stworzeniu na Bałtyku zespołu okrętów podwodriych, złożo- 
2nego z 9 jednostek . Koszty jednego okrętu szacunkowo miały wy

nosić. około 5,5 min zł. Dla sześciu okrętów tego zespołu przewi

dywano uzbrojenie torpedowe, zaś dla trzech pozostałych torpedo— 

wo-minowe. Te ostatnie, według ówczesnej nomenklatury, były tzw. 

podwodnymi stawiaczami min. Z planowanej liczby okrętów zamie

rzono zorganizować trzy grupy bojowe - każda w składzie trzech 

jednostek.

W uzasadnieniu tego planu Kierownictwo Marynarki Wojennej 

(KMW) argumentowało następująco: "Plan ma na celu utworzenie 

na Bałtyku oddziału łodzi podwodnych, które by w wypadku wojny 

z Niemcami lub z Niemcami i Rosją mogły zagrozić komunikacjom 

morskim Niemiec z Prusami Wschodnimi względnie z Rosją i vice 
3

versa" • To akcentowanie w motywacji programu użycia okrętów do 

działań zarówno przeciwko Niemcom, jak i Związkowi Radzieckiemu 

było swoistą adaptacją przez władze marynarki obowiązującej w kie

rowniczych sferach wojskowych "teorii dwóch wrogów”, a w odnie

sieniu do marynarki wojennej miało na celu zdobycie przychylności 

na rzecz akceptacji programu morskiego.

Plan ten uzyskał aprobatę władz wojskowych i zatwierdzony zo

stał przez rząd w 1925 r. Jednocześnie na jego realizację przyzna

no odpowiednie kredyty w preliminarzu budżetowym. Według ustaleń, 

w latach 1925—1926 miano wybudować dwa okręty, w latach 1926- 

-1927 i 1927-1928 po trzy oraz w 1928 r. - jeden okręt.

Jeszcze przed zatwierdzeniem wstępnego programu rozwoju ma

rynarki szef Kierownictwa Marynarki Wojennej, wiceadmirał Kazimierz 

2
Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Akta Kierownictwa 
Marynarki Wojennej (dalej Kier. Mar. Woj.), t. 131, Program roz
budowy floty na lata 1925-1928; E. Kosiarz: Programy rozbudo
wy polskiej floty w latach 1920-1926. "Przegląd Morski" 1961, 
nr 1Ó, s. 71; J. Ginsbert: Analogie i przeciwieństwa. "Morze" 1932, 
nr 1, s. 8.

3
CAW, Akta Kler. Mar. Woj., t. 131, Program rozbudowy floty na 
lata 1925-1928.
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Porębski, powołał w grudniu 1924 r. specjalną komisję pod przewod

nictwem kontradmirała W. Kleczkowskiego. W skład komisji weszli 

oficerowie marynarki, wśród nich specjaliści zagadnień technicznych: 

kmdr inż. B.MtlUer, inż. M. Berens, kmdr por. inż. W. Morgulec, kpL 
mar. inż. Z. Śladkowski i inni^. Jej zadaniem było przygotowanie da

nych taktyczno-technicznych projektowanych jednostek, które miały 

stanowić podstawę przy ogłoszeniu przetargu i rozpatrywaniu ofert 

złożonych przez stocznie zagraniczne. Przedstawione wnioski do

tyczące okrętów podwodnych o uzbrojeniu torpedowym i torpedowo- 

minowym uwzględniały ówczesne osiągnięcia techniczno-taktyczne 

sił morskich i w zasadzie nie odbiegały od poziomu myśli technicz

nej tego okresu.

Przyjęcie priorytetu budowy okrętów podwodnych miało z pew

nością bezpośredni związek z kształtującymi się wówczas w mary

narce wojennej poglądami operacyjnymi. Względy ekonomiczne i inne 

zmuszały Kierownictwo Marynarki Wojennej do stopniowej rezygnacji 

z poglądów, w których preferowano potrzebę budowy floty zapewnia

jącej panowanie na Bałtyku, natomiast coraz częściej wysuwano po

stulaty budowy floty, której zadaniem byłoby wiązanie swobody ru
chów ewentualnemu przeciwnikowi. Ówczesne stanowiska sprowa

dzały zadania floty do zabezpieczenia własnych morskich linii komu

nikacyjnych, łączących Polskę z Zachodem, działalności na liniach 

komunikacyjnych przeciwnika - ich przerywania bądź wprowadzania 

zakłóceń - a nadto do obrony własnego wybrzeża morskiego.

Niejako potwierdzeniem tych poglądów był między innymi artykuł 

opublikowany w miesięczniku Ligi Morskiej i Rzecznej "Morze", pió

ra komandora porucznika W. Fllanowicza, w którym m. in. pisak 

"... musimy zadowolić się niewielką flotą, złożoną z takich jednostek, 

których zalety bojowe jaskrawo uwidoczniły się podczas wojny świa

towej, a które nie wymagają ani dużych doków i warsztatów, ani 

obszernych magazynów i koszar. Tego rodzaju jednostkami są okręty 

lekkie, tj. torpedowce, łodzie podwodne, okręty patrolowe i szybkie 

4 E. Kosiarz:. Programy rozbudowy polskiej floty w latach 1920-1926. 
"Przegląd Morski” 1961, nr 1O, s. 72.
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torpedowe... Chociaż tego rodzaju flota nie będzie w stanie wykonać 

wszystkich zadań bojowych, jednak nie pozwoli nieprzyjacielowi 

bezkarnie grasować na naszych liniach komunikacyjnych, niszczyć 

naszych urządzeń portowych i mienia narodowego na wybrzeżu, 
5 

zagrażając w miarę sił komunikacjom przeciwnika” .

W dalszej części artykułu jego autor stwierdzał: "Budując flotę 

wojenną, nawet o wiele słabszą niż u przeciwników, wiążemy swo

bodę ruchów przeciwnika, stwarzając dla niego ryzyko i podnosimy 
swą wartość jako sojusznika..."^

Wstępny program rozbudowy floty miał więc na celu budowę ze

społu floty o charakterze ofensywnym. Wskazywał na to fakt, że 

położono w nim nacisk na budowę okrętów podwodnych o stosunko

wo dużym rejonie pływania i o uzbrojeniu torpedowo-minowym. Jed

nostki o takich walorach mogły z powodzeniem atakować nieprzy

jaciela na jego morskich liniach komunikacyjnych, a nawet na wo

dach terytorialnych, mogły grozić komunikacjom morskim Rzeszy 

z Prusami Wschodnimi.

Przyjęcie programu wstępnego przez rząd związane było z po

myślną sytuacją gospodarczą kraju. Na jej stan wpłynęła niewątpli

wie reforma walutowa oraz koniunktura gospodarcza w świecie. Trwa

ła jednak krótko, bowiem już w 1925 r. uwidoczniły się poważne ry

sy w gospodarce polskiej. Fakt ten zdeterminował znacznie okroje

nie przyjętego już do realizacji programu morskiego. Zamiast 9 okrę

tów podwodnych w rachubę mogły wchodzić zaledwie 3 jednostki. 

Otrzymała je flota w latach 1931-1932. Mały program wykonany zo

stał w niewielkim procencie.

Następnym programem rozwoju marynarki wojennej, w którym 

ujęto budowę okrętów podwodnych, był przyjęty przez Kierownictwo 

Marynarki Wojennej w drugiej połowie lat trzydziestych sześcioletni 

program rozbudowy floty, opracowany w listopadzie 1936 r. W wyniku 

5
W. Filanowicz: Jaka flota jest nam potrzebna obecnie. "Morze" 
1925, nr 1, s. 3.

& W. Filanowicz: Jaka flota jest nam potrzebna obecnie. "Morze" 
1925, nr 4, s. 4.
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jego realizacji flota miała wzrosnąć m.in. do 6 niszczycieli, 8 trałów- 

ców (poławiaczy min) i 8 okrętów podwodnych . Dwa z okrętów pod

wodnych zamówiono w stoczniach holenderskich, a budowę trzech 

następnych zamierzano powierzyć stoczniom francuskim. Były to rów

nież duże jednostki o silnym uzbrojeniu torpedowym, które jednakże 

w warunkach bałtyckiego teatru wojny miały ograniczone możliwości 

bezpiecznego 1 skutecznego działania. Wybuch wojny przeszkodził 

w realizacji nakreślonych przedsięwzięć. W wojnie na morzu we 

wrześniu 1939 r. wzięło udział jedynie 5 polskich okrętów podwod

nych.

2. Budowa okrętów podwodnych w stoczniach francuskich

Realizacja wstępnego programu morskiego mogła się odbywać we 

współpracy z Francją. Zdeterminowane to zostało sojuszem politycz

nym, podpisanym w Paryżu 19 lutego 1921 r., uzupełnionym konwen

cją wojskową z 21 lutego 1921 r. Na tej podstawie w latach 1923- 

-1932 przebywała w Polsce Francuska Misja Morska, która udzieli

ła znacznej pomocy Polskiej Marynarce Wojennej, zarówno w zakre

sie przygotowania kadr w szkołach i ośrodkach szkoleniowych ma

rynarki francuskiej, jak również w nabyciu sprzętu i uzbrojenia oraz 

jego obsłudze. Zatem wpływ Francji na budowę i koncepcje opera

cyjne marynarki polskiej był duży.

W związku z taką sytuacją Kierownictwo Marynarki Wojennej 

wezwało stocznie francuskie do złożenia ofert. Techniczną wartość 

zgłoszonych ofert wnikliwie zbadała grupa specjalistów marynarki. 

Według ich oceny spośród 5 stoczni najkorzystniejsze warunki tech

niczne reprezentował projekt Societe Anonyme des Chantlers et 

Ateiiers Augustin Normand w Hawrze. Poza firmami francuskimi 

7
Wykaz zamierzeń włączonych do 6-letniego programu rozwoju 
Marynarki Wojennej, załącznik nr 1 i 2 do pisma Kier.Mar.Woj. 
z dnia 21JG1937 r.(w:) Wojna obronna Polski 1939. Wybór źródeł , 
Warszawa 1968, ss. 142-147.
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o przyjęcie zamówień ubiegały się stocznie angielskie i włoskie, 

lecz ich oferty nie stały się przedmiotem zainteresowania ani też 

głębszych studiów w Kierownictwie Marynarki Wojennej. Działał tu 

prawdopodobnie nacisk dyplomacji francuskiej.

Kiedy rozmowy z firmami francuskimi były już znacznie zaawan

sowane, nieoczekiwanie w końcu 1925 r. Kierownictwo Marynarki 

Wojennej zostało zobowiązane przez ministra spraw wojskowych gen. 

W. Sikorskiego do ponownego opracowania przyjętego programu i do

konania w nim redukcji planowanej liczby jednostek. Pociągnęło to 

za sobą konieczność przerwania rozmów z firmami francuskimi. 

Wznowiono je wiosną 1926 r. Ostatecznie zamiast 9 okrętów podwod

nych stoczniom francuskim zlecono budowę trzech, tzw. podwodnych 

stawiaczy min, choć KMW nie rezygnowało z budowy w przyszłości 

pozostałych sześciu.

Umowa o budowę dla Polskiej Marynarki Wojennej trzech okrę

tów podwodnych podpisana została w Paryżu dopiero 1 grudnia 1926r. 

Ze strony polskiej podpis złożył szef Kierownictwa Marynarki Wo

jennej, kmdr Jerzy Świrski, ze strony francuskiej dyrektor firmy 

Chantiers et Ateliers Augustin Normand w Hawrze, inż. Renaux. 

Reprezentowana przez niego stocznia przejmowała na siebie rolę 

głównego konstruktora i odpowiedzialność za dostawę wszystkich 

trzech okrętów podwodnych. Pierwszy z zamówionych okrętów 

(ORP "Wilk") jako prototyp całej serii miał być wykonany całkowi

cie w Chantiers et Ateliers Augustin Normand, drugi (ORP "Ryś") 

w Ateliers et Chantiers de la Loire w Nantes i trzeci (ORP "Żbik") 
Q 

w Chantiers Navals FYanąals w Blainville koło Caen .

Zamówione okręty miały być dostarczone w następujących termi

nach: pierwszy - po upływie 29 miesięcy od dnia podpisania urno-

Q
S.Rymszewicz: Wspomnienia dotyczące spraw Marynarki Wojennej 
w latach 1926-1939, cz. I, ss. 1-2. Relacja w Wydziale History
cznym Zarządu Politycznego Mar.Woj.; CAW, Akta Kier.Mar.Woj., 
t. 896, Umowa ze stocznią Chantiers et Ateliers Augustin Normand 
na dostawę dla Polskiej Marynarki Wojennej 3 okrętów podwod
nych - stawiaczy min; St.Ordon, Polska Marynarka Wojenna w la
tach 1920-1939. Problemy prawne i ekonomiczne, Gdynia 1966, 
s. 155.
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wy, drugi - po 3 1 miesiącach, trzeci - po 33 miesiącach. Na próby 

odbiorcze każdego okrętu przewidziano 3—4 miesiące. Niedotrzyma

nie zastrzeżonych w umowie terminów pociągało odpowiednio wyso

kie kary.

Wprawdzie przy finalizowaniu umowy złożone w ofertach projek

ty uwzględniały stawiane przez stronę polsk<ą wymogi techniczno- 

taktyczne, jednak opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, 

łącznie ze szczegółowymi planami dla wszystkich trzech okrętów - 

podwodnych stawiaczy min, należało do biura konstrukcyjnego firmy 

Chantiers et Ateliers Augustin Normand jako głównego wykonawcy 

i dostawcy. Konstruktorzy tych jednostek nie mieli gotowych wzorów 

dla okrętów podwodnych typu "Wilk". Jak pisze ARylke, marynarka 

francuska posiadała wówczas w swym składzie zaledwie jeden pod

wodny stawiacz min o nazwie "Pierre Chailley", ale jego dane tech

niczne różniły się zasadniczo od wymogów zleceniodawcy. Stąd też 

stocznia A. Normanda zmuszona była opracować własną koncepcj ę 

okrętu podwodnego, uwzględniającą także odmienne warunki bałty

ckiego akwenu operacyjnego. Opracowując konstrukcję okrętu pod

wodnego typu "Wilk", wzorowano się jedynie częściowo na dwóch 

okrętach podwodnych, będących wówczas w składzie francuskich sił 

morskich - na okręcie podwodnym o uzbrojeniu torpedowym typu 

"Ondin", zbudowanym w Chantiers et Ateliers Augustin Normand, 

oraz na okręcie podwodnym o uzbrojeniu minowym "Victor Reveille".
9 

Ich charakterystyka techniczno-taktyczna była jednakże odmienna .

Jednocześnie z okrętami podwodnymi stocznie francuskie budo

wały dla Polskiej Marynarki Wojennej dwa niszczyciele "Wichra" i 

"Burzę". Dla nadzoru budowanych we Francji okrętów powołana 

została przez szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej Komisja Nad

zorcza złożona z oficerów marynarki. Jej zadaniem było pilnowanie, 

aby budowa okrętów przebiegała zgodnie z umowami i przyjętymi 

planami. Przewodniczącym komisji został kmdr inż. Ksawery Czer

nicki, zastępcą kmdr por. inż. Stanisław Rymszewicz. Nadzór nad

A. Rylke: W służbie okrętu. Gdynia 1967, s. 1311 S. Rymszewicz : 
op. cit., s. 18.
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budową okrętów podwodnych sprawowali: kmdr ppor. inż. Aleksander 

Rylke - specjalista w zakresie zagadnień kadłubowych i kmdr ppor. 

inz. Stanisław Kamieński - oficer mechanik. Obaj wywodzili się z by

łej marynarki wojennej rosyjskiej, w której pełnili służbę na okrę

tach podwodnych. W zakres ich obowiązków wchodziło między innymi 

zatwierdzanie całej dokumentacji wykonanej przez biuro konstrukcyjne 

stoczni A. Normanda oraz nadzorowanie budowy okrętów na pochyl

niach w wymienionych stoczniach. Okresowo do pomocy przydziela

ni byli też inni członkowie Komisji Nadzorczej: kmdr ppor. inż. 
Alojzy Czesnowicki i kmdr por. inż. S. Rymszewicz^.

Można było spodziewać się, że nawet w wypadku pewnych za

kłóceń w budowie flota polska na przełomie lat 1929/1930 powiększy 

się o trzy nowoczesne jednostki podwodne. Zależało to jednak od 

szeregu czynników. Niemałą rolę odgrywało tu doświadczenie stoczni. 

Wymienione wyżej stocznie francuskie posiadały niejednakowe do

świadczenie w budowie okrętów podwodnych. Spośród nich najlepszą 

opinią cieszyła się Chantiers et Atliers Augustin Normand, która 

wyspecjalizowała się wówczas także w konstrukcji okrętów podwod

nych. Stocznia de la Loire, nie tak renomowana, posiadała już zna

czną praktykę,jeśli chodzi o okręty wojenne różnych typów i wielko - 

ści. Natomiast najmniejsze przygotowanie miała Chantiers Navals Fran- 
11 cjais, jako zakład młody, a więc bez tradycji

Prace przy budowie okrętów podwodnych napotykały znaczne 

przeszkody, w wyniku których powstawały opóźnienia w stosunku do 

terminów określonych w umowie. Stąd też na wniosek stoczni pier

wotne terminy uległy zmianie.

Spośród okrętów podwodnych jako pierwszy wodowany był ORP 

"Wilk". Miało to miejsce 12 kwietnia 1929 r. Faktowi temu starano 

się nadać wyjątkowe znaczenie i uroczystą oprawę. Była to bowiem 

pierwsza jednostka polskiej floty podwodnej. W uroczystości wodowa

nia wziął udział szef Kierownictwa Marynarki Wojennej, kmdr J.Swirski.

1O A. Rylke: op.cit., ss. 132-133; S. Rymszewicz; op.cit., s. 2.

11 A. Rylke: • op. cit., ss. 129-130.
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W przygotowaniu tej oprawy swój interes miała też stocznia A.Nor

manda, bowiem zgodnie z założeniami ORP "Wilk" miał być pierw

szą jednostką tej serii przekazaną Polskiej Marynarce Wojennej. 

Być może, że główny dostawca liczył na uzyskanie dalszych zamó

wień.

Tymczasem prace wyposażeniowe okrętu uległy przedłużeniu, 

oficjalnie zaś podawano, że warunki służbowe dyktowały konieczność 

dłuższego przebywania tej jednostki we Francji. Mianowicie ORP 

"Wilk" miał pozostać jeszcze przez pewien czas dla celów szkol

nych i doświadczalnych. Uroczyste podniesienie bandery polskiej 

na "Wilku" odbyło się dopiero 31 października 1931 r, W uroczy

stości tej wziął udział prefekt morski Cherbourga, admirał Berthelot, 

a ze strony polskiej przewodniczący Komisji Odbiorczej, kmdr por. 
12 Włodzimierz Steyer

Komisję Odbiorczą okrętów budowanych we Francji powołał szef 

Kierownictwa Marynarki Wojennej już w końcu 1929 r. Jej przewod

niczącym mianowano kmdr. Czesława Petelenza, którego w maju 1931 r. 

zastąpił kmdr por. W. Steyer. W skład Komisji Odbiorczej okrętów 

podwodnych wchodzili: kmdr ppor. F.Bomba, por.mar.inż. W.Wolski, 

kmdr ppor. inż. A. Rylke, a także pierwsi dowódcy wszystkich trzech 

okrętów. Do pomocy komisji dobrani zostali również oficerowie - 

starsi specjaliści okrętowi - i podoficerowie, którzy mieli wejść w 

skład pierwszych załóg tych okrętów. Tą drogą część składu oso

bowego przyszłych załóg miała możliwość dokładnego zapoznania się 

z okrętami podwodnymi już w trakcie ich budowy i końcowego etapu 

wyposażenia. .

Zadaniem komisji było dokładne sprawdzenie każdego urządze

nia. Wobec tego jej członkowie uczestniczyli w szeregu prób wstęp

nych i ostatecznych. Próby odbiorcze obejmowały cały skomplikowany 

zespół czynności - kontrolę stateczności, szybkości nawodnej i pod

wodnej, szybkości zanurzenia 1 maksymalnej głębokości, szczelności 

kadłuba, stawiania min i strzelań torpedami z wyrzutni. Odbywały się 

12
"Wilk" jest Już w Gdyni. "Wiarus" 1931, nr 50, s. 1070.
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one w Cherbourgu oraz w Zatoce Biskajskiej i wykazały na ogół 

dobry stan kadłubów, jak również sprawność zanurzania się, jedy

nie na ORP "Ryś" wystąpił większy przeciek. Wykryto jednak szereg 

wad mechanizmów i urządzeń. Wiele kłopotów miała komisja z przy

jęciem głównych silników spalinowych, których praca powodowała 

nadmierne wibracje wałów korbowych. Istotne wady wykazywały tak

że urządzenia minowe. Konieczne było wprowadzenie szeregu zmian 
. » , l.13 14 15konstrukcyjnych

Końcowe próby przeprowadzały tzw. załogi fabryczne, a dowo

dzenie okrętami na ten czas obejmowali oficerowie marynarki fran

cuskiej, wytrawni podwodnicy dobrzy specjaliści angażowani przez 

stocznię. Tak np. dowódcą "Wilka" był kmdr ppor. Vetillard, "Rysia" - 
14 kmdr ppor. Picot

Wodowanie okrętu podwodnego "Ryś” nastąpiło 22 kwietnia 1929 r. 

w Nantes, zaś podniesienie bandery polskiej miało miejsce o trzy 

miesiące wcześniej niż na "Wilku", tj. 2 sierpnia 1931. r. Mimo że 

w kolejności budowy okręt ten był przewidziany jako drugi, faktycz

nie do kraju dopłynął jako pierwszy z okrętów podwodnych. Do Gdy

ni przybył 19 sierpnia 1931 r. pod dowództwem kpt. mar. Edwarda 
15Szystowskiego . Decyzja wysłania "Rysia" do Polski, mimo że okręt 

ten nie miał wykończonych wszystkich urządzeń, podjęta została za 

zgodą szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Krok ten podyktowa

ły względy nątury finansowej, a także w pewnym sensie prestiżowej. 

Postój okrętu W obcym porcie w oczekiwaniu na zamontowanie bra

kujących urządzeń minowych, próby odbiorcze minowania i przegląd 
diesli pociągały za sobą dodatkowe koszty^. Wydawało się celowe 

13 A.Rylke: op.cit., ss. 181-182; S. Rymszewicz: op.cit., ss. 22-23; 
W. Steyer: Z dziejów Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1919- 
1939. "Wojskowy Przegląd i listoryczny" 1960, nr 4, ss. 247-248.

14 A. Rylke: op.cit., s. 183.
15 "Ryś" w Polsce. "Wiarus" 1931, nr 35, s. 755.

Al. Mohuczy: Polskie okręty podwodne 1926-1939, s. 31. Rela
cja w Wojskowym Instytucie Historycznym, Dział Materiałów i Do
kumentacji, sygn. 1/2/12.
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wysłać okręt do portu wojennego w Gdyni, a czas oczekiwania wy

korzystać na ćwiczenia w Zatoce Puckiej. Fakt ten satysfakcjonował 

też załogę, której w udziale przypadał zaszczyt przyprowadzenia 

do kraju pierwszego okrętu podwodnego w dziejach marynarki pol

skiej. Taki obrót sprawy odpowiadał również firmie Chantiers Navals 

Francjais, gdyż wydarzenie to stanowiło propagandową wizytówkę 

producenta.

ORP "Wilk" wyruszył do kraju 19 listopada 1931 r., wprawdzie 

jako drugi z kolei okręt podwodny, ale jako pierwsza całkowicie 

wykończona jednostka. Podróż tę odbywał w trudnych warunkach 

hydrometeorologicznych idąc trzy dni w sztormowej pogodzie. Nie

doświadczona załoga w pełni zdała pierwszy egzamin swych facho

wych umiejętności i odporności psychicznej. Na polskich wodach 

terytorialnych "Wilka" oczekiwały ORP "Ryś" i kanonierka "Generał 

Haller". Gdynia powitała nowy okręt i jego dowódcę, kpt. mar. Alek- 
17 sandra Mohuczego w dniu 23 listopada .

Po przybyciu drugiego okrętu podwodnego, w Dowództwie Floty 

przystąpiono do tworzenia zalążka organizacyjnego nowych jedno

stek. Zalążkiem tym stała się grupa okrętów podwodnych, której do

wództwo objął kpt. mar. Aleksander Mohuczy, pełniący jednocześnie 

obowiązki dowódcy "Wilka". Okręty przystąpiły do ćwiczeń indywidu

alnych. Jednakże już w pierwszych dniach stycznia 1932 r. ORP 

"Ryś" wyruszył, jeszcze w okresie gwarancyjnym, do stoczni w Nan

tes. Przez część podróży towarzyszyły mu okręty "Wicher", "Wilk" 

1 kanonierka "Generał Haller". Podróż odbywała się przy sztormowej 

pogodzie, która spowodowała awarię silnika na ORP "Wilk". Dłuższy 

pobyt "Rysia" w stoczni francuskiej wyłączył okręt z normalnego to- 
18 ku szkolenia (powrót nastąpił dopiero w połowie 1932 r.)

Trzeci z okrętów podwodnych ORP "Żbik" wodowany był 16 

czerwca 1930 r., a uroczyste podniesienie bandery polskiej miało 

miejsce dopiero 20 lutego 1932 r. Ze strony francuskiej wziął w nim

"Wilk" jest już w Gdyni, op. cit., ss. 1070-1071. 
18 Al.Mohuczy: op.cit., ss. 31, 34.
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udział prefekt morski, admirał de Ligny, natomiast z polskiej - prze

wodniczący Komisji Nadzorczej, kmdr inż, K. Czernicki i przewod

niczący Komisji Odbiorczej, kmdr por. W. Steyer. Dowodzenie okrętem 

objął kmdr ppor, Eugeniusz Pławski. Dnia 15 marca ORP "Żbik" wy

ruszył z Cherbourga do kraju. Przed północą z 18/19 marca w po

bliżu polskich wód terytorialnych nastąpiło spotkanie z ORP "Wilk" 

i ORP "Generał Haller", a nazajutrz we wczesnych godzinach ran- 
. 19nych "Żbik" zacumował w porcie oksywskim

Opóźnienia w przekazaniu przez stocznie francuskie budowanych 

przez nie okrętów podwodnych dla Polskiej Marynarki Wojennej były 

więc bardzo duże, gdyż wynosiły od 21 do 25 miesięcy w stosunku 

do terminów umownych. Zaważyło to poważnie na sprawie przygoto

wania załóg, opóźniło ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Wkrótce po przybyciu do Gdyni trzeciego okrętu podwodnego 

szef Kierownictwa Marynarki Wojennej powołał do życia zespół tak

tyczny pod nazwą Dywizjon Łodzi Podwodnych, złożony z okrętów 

podwodnych "Wilk", "Ryś" i "Żbik", okrętu-celu torpedowca "Kuja

wiak" 1 wycofanego ze służby w marynarce handlowej żaglowca 
20"Lwów", który spełniał rolę bazy (hulka) . Dowództwo nowo utwo

rzonego dywizjonu, pierwszego dywizjonu okrętów podwodnych w dzie

jach polskiej floty, objął kmdr ppor. Eugeniusz Pławski jako najstar- 
21 tezy stopniem wśród dowódców okrętów podwodnych

Każdy z okrętów podwodnych otrzymywał, zgodnie z rozkazem 

dziennym szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, swój znak rozpoz-

Kapitan Nemo (j. Ginsbert) : Polska bandera na ORP "Żbik". 
"Wiarus" 1932, nr 14, s. 270; tenże: Czy ostatnia łódź podwodna. 
"Morze" 1932, nr 5, s. 2.

Dziennik Zarządzeń Kier. Mar, Woj., nr 8 z 7.V.1932 r. Początkowo 
w PMW zamiast terminu "okręt podwodny" używano określenia 
"łódź podwodna". Dopiero Rozkazem Dziennym Kier.Mar. Woj,nr 57 
z 23.IX.1937 r. szef Kier. Mar. Woj. wprowadzał jako obowiązują
cą nazwę "okręt podwodny". Rozkaz ten wprowadzał również na
zwę Dywizjon Okrętów Podwodnych (dalej DOP) .

Kmdr Eugeniusz Pławski obowiązki dowódcy DOP pełnił do poło
wy 1936 r., po czym przekazał je kmdr. ppor. Aleksandrowi 
Mohuczemu.
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nawczy. Była nim pierwsza litera nazwy okrętu wymalowana na kio

sku. Tak więc ORP "Wilk" miał znak rozpoznawczy "W", "Ryś" - "R", 
• 22 "Żbik” - "Z" .

Wszystkie trzy okręty podwodne zaliczane były do podwodnych 

stawiaćzy min średniej wielkości. Były to okręty siostrzane, czyli cha

rakteryzowały się tymi samymi danymi techniczno-tak tycznymi i zbu

dowane zostały na podstawie tych samych planów konstrukcyjnych. 

Ich wyporność nad wodą wynosiła 980 t, w zanurzeniu 1250 t. 

Długość całkowitą miały 78 m, największą szerokość na linii wodnej 

5,5 m. Dwa główne silniki napędowe diesla dawały łączną moc 1800 

KM, a ponadto na okręcie zainstalowano dwa silniki elektryczne o 

łącznej mocy 1200 KM Szybkość nawodna okrętu wynosiła 14 wę

złów, podwodna 9 węzłów, rejon pływania około 7000 Mm, zaś ma

ksymalne zanurzenie do 80 m.

Na uzbrojenie okrętu składały się artyleria, torpedy i miny. Każdy 

okręt miał zamontowane jedno działo 1OO mm typu francuskiego, jed

no działo przeciwlotnicze 40 mm typu angielskiego (Vlckers) i jeden 

podwójnie sprzężony przeciwlotniczy karabin maszynowy 13,2 mm ty

pu francuskiego (Hotchkiss).Na uzbrojenie torpedowe składało się 6 

wyrzutni (4 stałe na dziobie wewnątrz kadłuba sztywnego i 2 obra- 

calne umieszczone na zewnątrz kadłuba sztywnego na górnym po

kładzie za kioskiem). Wyrzutnie zaopatrzone były w specjalne urzą

dzenia zwane reduktorami, dzięki którym można było wykonywać 

strzelania torpedami kalibru 550 mm i 450 mm. Okręt jednorazowo 

mógł zabrać 1O torped (6 w wyrzutniach i 4 zapasowe).

Okręty przystosowane były do stawiania min. Każdy z nich mógł 

zabrać do specjalnej komory 38-40 min. Instalację minową zlokali

zowano w rufowym przedziale okrętu. Miny stawiane były za pomocą 
23 

dwóch podwodnych wyrzutni . Urządzenia elektrohydrauliczne do

Znaki rozpoznawcze miały wszystkie okręty bojowe do 1937 r. 
Rozkazem Dziennym nr 33 z 14.V1.1937 r. szef Kier. Mar. Woj. 
polecił zamalować do dnia 1.VII,1937 r. wszystkie znaki rozpoz
nawcze.

23
S. Rymszewicz: op.cit., ss. 18-27; Ai.Mohuczy: op.cit., ss. 53-54 . 
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stawiania min zamontowane na polskich okrętach podwodnych były 

nowością w budownictwie okrętowym. Z tego powodu stały się przed- 
24

miotem zainteresowania niemieckiego wywiadu

3• Budowa okrętów podwodnych "Orzeł" i "Sęp" w Holandii

Po wcieleniu w skład Marynarki Wojennej okrętów podwodnych, 

wybudowanych we Francji, Kierownictwo Marynarki Wojennej plano

wało przystąpić do budowy następnych trzech okrętów podwodnych, 

Według założeń opracowanych przez Służbę Techniczną KMW no

we jednostki miały być okrętami o uzbrojeniu torpedowym, a więc 

bez urządzeń do minowania. W 1933 r. ogłoszony został przetarg 

zamknięty, do którego zaproszono stocznie francuskie. Do przetargu 

stanęło kilka stoczni, a wśród ruch Augustin Normand w Hawrze, 

Ateliers et. Chantiers de la Loire w Nantes, Chantiers de la Giron- 
_ - _ 25

de w Bordeaux, Forges et Chantiers de ia Mediterranee w La Seyne.

Nadesłane przez zainteresowanych producentów projekty rozpa

trywała powołana przez szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej 

komisja przetargowa, złożona z trzech osób pod przewodnictwem 

kmdr. por. inż. ARylkego. Według wstępnej oceny najlepsze walory 

techniczne przedstawiał projekt nadesłany przez Ateliers et Chan

tiers de la Loire. Korzystnie skalkulowane zostały' także koszty bu

dowy. O wyborze tej oferty przesądzał fakt, że projekt tej właśnie 
26 

stoczni zaopatrzony był w napis "Projekt Simonot" . Komisja po

stawiła więc wniosek, aby Kierownictwo Marynarki Wojennej zleciło 

budpwę trzech’ okrętów podwodnych firmie Chantiers et Ateliers de 

la Loire w Nantes. Szef kierownictwa wniosek zaakceptował.

24 W. Steyer: op.cit., s. 251.

ARylke: op.cit., s. 185.

26
ARylke-, op.cit., s. 1S5; A. Potyrała: Wspomnienia dotyczące 
spraw Marynarki Wojennej, s. 109. Relacja w Wydziale History
cznym ZP Mar. Woj.
Inż. Simonot uważany był za wybitnego konstruktora okrętów pod
wodnych.
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Wkrótce jednak po przystąpieniu do szczegółowych studiów nad 

projektem oferty stoczni kmdr por. inż. A-Rylke wycofał się z za

jętego uprzednio stanowiska, unieważniając swój podpis złożony pod 

wnioskiem komisji. To ostatecznie przesądziło o losach planowanych 
okrętów podwodnych. Kontradmirał J. Świrskl zmuszony był wstrzymać 

pierwotrią decyzję w sprawie zlecenia stoczni de la Loire budowy 

wymieniÓHyfch oki-ętów. Konsekwencje tego kroku były daleko idące, 

zarówno dla kmdr. A. Rylkego, jak i dla rozbudowy floty.

Rozpisanie ttówegb przetargu zajęłoby znowu sporo czasu. W tej 

sytuacji Ministerstwo Spraw Wojskowych cofnęło przyznane uprzed

nio kredyty, co pociągnęło za sobą opóźnienie budowy planowanych 
27 okrętów podwodnych o około dwóch lat

Do sprawy realizacji budowy okrętów podwodnych wrócono dopie

ro w 1935 r. Wówczas na polecenie szefa Kierownictwa Marynarki 

Wojennej do opracowania nowej wersji warunków przetargowych 

przystąpili: kmdr por. inż. Stanisław Kamieński i inż. Aleksander 

Potyrała. W ogłoszonym następnie przetargu pominięto stocznie fran

cuskie, natomiast skierowano zapytania przetargowe do stoczni ho

lenderskich. Stocznie te miały wówczas już spore doświadczenie 

w budowie dużych okrętów podwodnych i cieszyły się zasłużoną 

renomą wśród państw morskich, a ich poziom techniczny był pow- 
. ■ 27 28 szechnie uznawany

Holendrzy chętnie przyjęli polskie propozycje. Przedłożona przez 

nich oferta posiadała wysokie walory techniczne, szybko więc zy

skała aprobatę Kierownictwa Marynarki Wojennej. Wydział Budowy 

Okrętów KMW ‘przygotował odpowiednią umowę o powierzeniu stocz

niom holenderskim budowy dwóch okrętów podwodnych. Z braku od

powiednich kredytów Marynarka Wojenna zmuszona była zrezygno

wać z trzeciego okrętu podwodnego. Olbrzymi wysiłek finansowy 

27 Stanowisko zajęte przez kmdr. A. Rylkego do dziś budzi kontro
wersje i nie zostało do końca wyjaśnione (zob, A.Potyrała, Wspo
mnienia... - Uzupełnienia do Wspomnień). Kmdr A. Rylke znalazł 
się wkrótce poza Marynarką Wojenną.

28 A. Potyrała: op.cit., s. 112.
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zaangażowany był bowiem wówczas w budowę niszczycieli typu 

"Grom", stawiacza min "Gryf" i minowców typu "Jaskółka". Jedynie 

dzięki ofiarności społeczeństwa polskiego, które w ramach zbiórki 

na Fundusz Obrony Morskiej złożyło ponad 8 milionów złotych, 
29 Kierownictwo Marynarki Wojennej mogło sfinalizować umowę

Umowa o dostawę dwóch okrętów podwodnych dla Polskiej Ma

rynarki Wojennej podpisana została w Hadze 29 stycznia 1936 r. 

z holenderską stocznią Koninklijke Maatschapij de Schelde we \Zlis~ 

singen. Z ramienia rządu polskiego umowę podpisał kontradmirał 
T , .30 J. towirski

Dla nowo budowanych okrętów ustalono nazwy' "Orzeł" i "Sęp". 

Pierwszy, budowany całkowicie z dobrowolnych składek społeczeń

stwa., otrzymała do wykonania stocznia de Schelde we Vlissingen, 

drugi natomiast Rotterdammsche Droogdock w Rotterdamie. Terminy 

umowne przewidywały przekazanie wymienionych okrętów po trzech 

łatach. Zgodnie z przyjętą praktyką powołana została Komisja Nad

zorcza Polskiej Marynarki Wojennej. W jej skład wchodzili: kmdr 

ppor. inż. Seweryn Bukowski - przewodniczący, kpt. mar. Michał 

Nlemirski, por. mar, inż. Józef Minkiewicz i por.mar.inż. Jan Strup- 

czewski - członkowie. W Kierownictwie Marynarki Wojennej nadzór 
31 nad tą budową sprawował inż. A. Potyrała

Prace przy budowie okrętów przebiegały terminowo. Zgodnie 

z ustaleniami pierwszy został spuszczony na wodę ORP "Orzeł". 

Uroczystość wodowania miała miejsce 15 stycznia 1938 r., odbyła 

się z właściwym jej ceremoniałem, przy udziale delegacji z kraju, 

licznie zaproszonych gości i zgromadzonej publiczności. .Aktu chrztu

Po przekazaniu 8.2OO.OOO zł na budowę okrętu podwodnego, 
poszczególne okręgi Ligi Morskiej i Kolonialnej w ramach FOM 
przystąpiły do zbiórki na budowę ścigaczy. Każdy okręg miał 
dążyć do wybudowania jednego ścigacza.

30
J. Pertek: Dzieje ORP "Orzeł", Gdynia 1966, s. 14; Z życia Ma
rynarki Wojennej. "Morze" 1936, nr 4, s. 30.

31
A.Potyrała: op.cit, s. 119; Rozkaz Dzienny Kier.Mar. Woj. 1936, 
nr 15, s. 50 i 55.
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dokonała Jadwiga Sosnkowska. Ze strony Kierownictwa Marynarki 

Wojennej w uroczystości wziął udział kontradmirał J.Świrskl, a Ligę 

Morską i Kolonialną, pod której patronatem budowany był "Orzeł", 
32 reprezentował jej prezes, gen. Stanisław Kwaśniewski

W czasie bankietu wydanego z okazji wodowania ORP "Orzeł" 

wygłoszono wiele przemówień. Spośród nich warto zacytować fra

gmenty wystąpienia szefa sztabu Holenderskiej Królewskiej Mary

narki Wojennej, Wiceadmirała Fuestnera, w którym między innymi 

podkreślał, że "w Polsce dokonano wielkiego dzieła: przestawiono 

mentalność odwiecznie lądowego narodu - nauczono go myśleć ka

tegoriami morskimi. Nie ograniczono się do słów, stworzono jako 

żywy dowód zmiany - czyn. Spłynął na wodę okręt, zbudowany ze 

składek społeczeństwa... , natomiast kontradm. J.świrskf zamączył 

w swym przemówieniu, że "ORP "Orzeł" to duży 1 potężny okręt 

podwodny, największy jak dotychczas na Bałtyku... Razem z brat

nim "Sępem", będzie stanowił potężny zespół, stojący na straży 

naszej wolności morskiej, toteż ten hojny dar społeczeństwa powi

nien stać się bodźcem do dalszej planowej rozbudowy floty wojen- 
33 nej" . Prasa holenderska publikowała z tej okazji liczne artykuły 

nacechowane niezwykle przyjaznym tonem.

Po wodowaniu stocznia przystąpiła do prac mających na celu 

wyposażenie techniczne i uzbrojenie okrętu. Próby stoczniowe okrę

tu rozpoczęły się w drugiej połowie 1938 r. ORP "Orzeł", najpierw 

z załogą holenderską pod dowództwem kpt. van Dongena, odbywał 

na morzu próby szybkości nawodnej 1 podwodnej, zanurzania i tor

pedowe. Brała, w nich udział część członków pierwszej polskiej 

załogi okrętu oraz Komisja Odbiorcza, powołana w lipcu 1938 r. 

w składzie; kmdr por. pil. Edward Szystowski - przewodniczący,

ORP "Orzeł". "Wiarus" 1938, s. 218; tamże, Spuszczenie ORP 
"Orzeł" na wodę, s. 218.

ORP "Orzeł". "Wiarus" 1938, s. 218; J.Lewandowski: ORP "Orzeł", 
"Morze" 1938, nr 2, ss„ 3-6.
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kmdr ppor. Henryk Kleczkowski i kpt. mar. Michał Niemirski - człon- 
, ■ 34 kowie

Po odbyciu przewidzianych prób i całkowitym wyposażeniu, w dniu 

2 lutego 1939 r. miała miejsce uroczystość podniesienia polskiej ban

dery wojennej na ORP "Orzeł" i z tym dniem okręt wcielony został 

w skład Polskiej Marynarki Wojennej. Okręt objęła polska załoga pod 

dowództwem kmdr, ppor. Henryka Kleczkowskiego, uznawanego wów

czas za jednego z najbardziej zdolnych i doświadczonych podwod- 

ników w polskiej flocie.

Do portu wojennego na Helu ORP "Orzeł" przybył 7 lutego, a 

oficjalne powitanie w Gdyni odbyło się 1O lutego, w 19 rocznicę 

zaślubin Polski z morzem. Momentowi temu nadano wyjątkowo uro

czystą oprawę. Okręt zacumował przy molo w basenie Prezydenta, 

witany przez wielotysięczne rzesze społeczeństwa przybyłe z całego 

kraju, z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych 
351 wojskowych . Okręt był darem społeczeństwa, ono też uczestni

cząc w powitaniu, manifestowało swoje uczucia wobec marynarki wo

jennej i obecności Polski na morzu. Symbolem tej więzi stał się 

ORP "Orzeł".

Tymczasem w stoczni rotterdarnskiej trwały końcowe prace przy 

ORP "Sęp". Wodowanie tego okrętu miało miejsce 17 października 

1938 r. Prace wyposażeniowe i próby odbiorcze miały' zająć jeszcze 

kilka miesięcy. Część prób przechodził okręt w den Helder, na pró
by' głębokości skierowano "Sępa" do Horten (w Norwegii). Okręt od

bierała komisja w składzie: kmdr por. pil. Edward Szystowski - prze

wodniczący, kmdr ppor. Władysław Salamon i kpt. mar. Michał Nie- 

mirski - członkowie. Później dodatkowo wyznaczony został por. mar. 

Inż. Jan Strupczewskl. W tym czasie sytuacja polityczna w Europie 

gwałtownie zaczęła się pogarszać. Agresywne żądania Niemiec wo

bec Polski postawiły w stan pogotowia armię polską, w stanie wzmo-

j, Pertek: op.cit., s. 19-20; Rozkaz Dzienny Kier. Mar. Woj., 1938, 
nr 52.

->K
ORP "Orzeł" w Gdyni. "Morze" 1939, nr 3, s. 4. 
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żonej czujności znajdowały się również okręty floty w Gdyni. Jedno

cześnie członkowie Komisji Odbiorczej zauważyli spadek tempa prac 

wyposażeniowych na "Sępie". Podejrzewano w tym względzie dzia

łalność wywiadu niemieckiego. Zachodziła obawa, że Holendrzy mo

gą zatrzymać okręt. W tej sytuacji Kierownictwo Marynarki Wojen

nej postanowiło uprzedzić ewentualne niespodzianki. Próby odbiorcze 

odbywały się przy udziale części polskiej załogi. W celach uzupeł

nienia załogi i ochrony okrętu wysłano do Horten ORP "Burzę".

Próby zostały przerwane i dnia 16 kwietnia 1939 r. nastąpiło 

podniesienie polskiej bandery wojennej, a "Sęp", dowodzony przez 

kmdr. ppor. Władysława Salamona, zamiast wrócić do stoczni holen

derskiej, gdzie miało nastąpić dokończenie wyposażenia, 18 kwiet- 
36 nia zawinął do portu wojennego w Gdyni . Ostateczne prace wy

posażeniowe wykonały Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej na 

Oksywiu, dokąd Holendrzy przesłali brakujący inwentarz 1 część 

wyposażenia.

Wcielenie obu okrętów w skład floty poważnie wzmacniało siłę 

bojową Dywizjonu Okrętów Podwodnych, składającego się odtąd 

z pięciu jednostek. "Orzeł" i "Sęp" były wówczas całkowicie nowo

czesnymi okrętami i największymi w tej klasie na Bałtyku. Załoga 

każdego okrętu składała się z 56 osób, w tym 5 oficerów oraz 51 

podoficerów i marynarzy, przeważnie służby nadterminowej bądź 

zawodowej. W porównaniu z okrętami podwodnymi typu "Wilk" okręty 

te posiadały szereg usprawnień oraz lepsze wyposażenie. Ich walo

ry techniczno-taktyczne były znacznie wyższe.

Okręty podwładne typu "Orzeł" były dużymi oceanicznymi jednost

kami o wyporności nawodnej 11OO t, podwodnej 1460 t, rejonie 

pływania do 7000 Mm i możliwości przebywania poza bazą około 

3 miesięcy. Wyposażono je w siłownię złożoną z dwóch silników 

dieslowskich produkcji szwajcarskiej typu "Sulzer", każdy o mocy 

1800 KM, które pozwalały osiągnąć szybkość nawodną do 20 wę

złów. Ruch podwodny zapewniały dwa główne silniki elektryczne o

^6 Al.Mohuczy: op.cit., s. 47; Rozkaz Dzienny Kier.Mar.Woj., 1939, 
nr 26.
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łącznej mocy 1800 KM, dzięki którym okręt osiągał szybkość 9-10 

węzłów. Sprawność nawigacyjną obu okrętów gwarantowały wysokiej 

jakości przyrządy nawigacyjne produkcji zagranicznej. Należały do 

nich żyrokompasy z powtarzaczami, echosondy typu "Atlas", apara
tura iokacyjno-detekcyjna (podwodny dalmierz i goniometr) oraz 
. ,37 logi

Okręty otrzymały bardzo silne uzbrojenie torpedowe, na które 

składało się 12 wyrzutni torpedowych, z tego 8 wyrzutni stałych - 

4 na dziobie i 4 na rufie - oraz 2 podwójne wyrzutnie, zlokalizowa

ne na górnym pokładzie, po obu stronach kiosku. W sumie jedno

razowo okręt'mógł zabrać 20 torped, z których 12 znajdowało się 

w aparatach torpedowych, a 8 to zapasowe. Wyrzutnie przystosowa

ne były do torped angielskich 533,4 mm.

Na uzbrojenie artyleryjskie składało się jedno działo kalibru 

105 mm produkcji szwedzkiej typu "Bofors", zlokalizowane w przed

niej części kiosku, jedno bliźniacze działo przeciwlotnicze 40 mm - 

chowane w specjalnej studzience wodoszczelnej, co stanowiło wów

czas nowość rozwiązania technicznego - oraz jeden bliźniaczy, 

przeciwlotniczy, najcięższy karabin maszynowy 13,2 mm typu "Hotch- 
38 kiss" .

Mówiąc o budowie i wyposażeniu okrętów podwodnych typu "Orzeł", 

warto zwrócić uwagę na udział polskiej myśli konstrukcyjnej i kra

jowych dostaw. Te ostatnie objęły w szczególności elektryczne sil

niki napędowe, główne elektryczne tablice manewrowe (dla "Sępa"), 

pompy wodne i ropowe, okrętowe baterie akumulatorowe, kable elek

tryczne oraz c^ęść wyposażenia okrętowego. Koszt zamówień kra - 

jowych wynosił 10,2% ogólnych zamówień, Fakt ten stanowił wyraz 
39 

osiągnięć i wzrastających możliwości przemysłu polskiego

S. Rymszewicz: op.cit., cz. IV, ss. 19-20.

A. Potyrała: op.cit., s. 114; S. Rymszewicz: op.cit., czJV, s. 18 .

S. Ordon: Udział polskiego przemysłu okrętowego w rozwoju Mary
narki Wojennej (1918-1939). "Rocznik Gdański", 1963, t. XXU, 
s. 40; A. Potyrała: op.cit., s. 138.
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W ostatnich latach przed wybuchem wojny polski przemysł okrę

towy poczynił również znaczne postępy. Stwarzało to możliwości 

podjęcia w kraju, zwłaszcza w powstającej Stoczni Marynarki Wo

jennej, budowy okrętów wojennych o większym tonażu, jak niszczy

ciele, a w dalszej kolejności także okrętów podwodnych. Jednakże 

szybko rosnące zagrożenie niepodległości Polski ze strony hitlerow

skich Niemiec sprawiło, że Kierownictwo Marynarki Wojennej zde

cydowało się przystąpić w krótkim już czasie, w ramach sześcio

letniego programu rozwoju floty, do budowy następnych okrętów pod

wodnych, ale postanowiono ją zlecić jeszcze stoczniom zagranicz

nym. Po dłuższych pertraktacjach ze stoczniami francuskimi, Kie

rownictwo Marynarki Wojennej podpisało w końcu 1938 r. umowę 

ze stocznią Augustin Normand w Hawrze o budowę dwóch dalszych 

okrętów podwodnych. Zlecenie to miało bezpośredni związek z kre

dytami uzyskanymi od Francji na rozbudowę sił zbrojnych. W budo

wie tych okrętów przewidziano też udział przemysłu polskiego. 

W związku z tym Biuro Zaopatrzenia KMW zleciło flrmom krajowym 

realizację części wyposażenia (m.in. budowę akumulatorów i urzą

dzeń elektrycznych).

Według przyjętych planów nowe okręty podwodne miały być tej 

samej klasy co "Orzeł". Budowa ich została rozpoczęta z począt

kiem roku następnego. W związku z tym w marcu 1939 r. szef 

Kierownictwa Marynarki Wojennej powołał Komisję Nadzorczą Budo

wy Okrętów we Francji. Na p.o. przewodniczącego wyznaczony zo

stał kpt. mar. inż. Michał Gierżod, na członków - por. mar. Tadeusz 

Jakiel i por. mar. inż. Tadeusz Sukiennik. Miejscem urzędowania 

komisji był Hawr. Jeden okręt budowała stocznia A.Normanda w Haw- 
40rze, drugi zaś stocznia de la Loire w Nantes . Dane techniczno- 

taktyczne okrętów wskazują na to, że w ich konstrukcji wprowadzono 

pewne modyfikacje. Charakterystyka tych danych była następująca: 

wyporność nawodna - 1175 t, w zanurzeniu - 1755 t, długość - 86,87 m,

Rozkaz Dzienny Kier. Mar. Woj., 1939, nr 19 i 36; A. Potyrała: 
op.cit, ss; 132-133.
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szerokość maksymalna - 8 m, łączna moc głównych silników die- 

slowskich - 5400 KM, moc głównych silników elektrycznych - 1200 

KM, prędkość maksymalna na powierzchni - do 20 węzłów, w za

nurzeniu - 9 węzłów, rejon pływania - 3850 Mm. Uzbrojenie torpe

do:,".-© składało się z 12 wyrzutni torpedowych, przeciwlotnicze - z 4 
41 automatycznych działek 40 mm podwójnie sprzężonych

Niestety, zamówienia te nie doczekały się realizacji. Z chwilą 

wybuchu wojny prace przy budowie tych okrętów podwodnych przer

wano, a po upadku Francji Niemcy zniszczyli rozpoczęte budowle .

4. Szkolenie załóg 1 ćwiczenia okrętów

Rozpoczęcie budowy trzech okrętów podwodnych typu "Wilk" 

wyłoniło pilną potrzebę planowego przygotowania załóg. Kierowni

ctwo Polskiej Marynarki Wojennej, nie rozporządzając odpowied

nio przeszkoloną w obsłudze okrętów podwodnych kadrą, ani też wła

ściwym sprzętem, nie było w stanie rozwiązać tego zagadnienia we 

własnym zakresie. Jedynym wyjściem stało się skorzystanie z pomo

cy marynarki francuskiej, która posiadała wyspecjalizowane szkoły 

i typy okrętów. Dużej pomocy udzieliła tu Francuska Misja Morska. 

Dzięki niej marynarka francuska udostępniła oficerom floty polskiej 
szereg szkół, w tym m.in. Oficerską Szkołę Torpedową (itcole des 
Officiers Torpilleurs) i Szkołę Podwodnego Pływania (Źcole de 

Navigation Sous Marinę) oraz różne kursy i staże (torpedowy, pod

wodnego pływania, mechaniczny). Kandydaci do szkół i na kursy 

musieli wykazać się przede wszystkim znajomością języka francu

skiego. Kierownictwo Marynarki Wojennej organizowało też dla wy- 

jeżdżąjących specjalne kursy przygotowawcze, obejmujące zarówno 

uzupełnienie znajomości Języka francuskiego, jak również termino

logię morską, matematykę, fizykę i elektrotechnikę. Początkowo kur

sy 1'ak.ie prowadzone były przy pomocy oficerów Francuskiej Misji

L.Komuda: Okręty podwodne dla PMW budowane we Francji. 
"Morze" 1967, nr 11, ss. 22-23.
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Morskiej, a w latach następnych organizowano je przy Szkole Pod

chorążych Marynarki Wojennej w Toruniu.

W planie wyszkolenia oficerów, sporządzonym przez Kierow

nictwo Marynarki Wojennej, przewidziano wysłanie do szkół mary

narki francuskiej w latach 1925-1928 m.ln. 36 oficerów do Szkoły 

Podwodnego Pływania w Tulonie i 6 do Oficerskiej Szkoły Torpe- 
42 dowej . Plan ten bez większych zakłóceń realizowano. Zmianie 

uiegły jedynie proporcje między grupami. Wydłużone zostały także 

terminy. W sumie w latach 1925-1933 we Francji na przeszkoleniu 

przebywało 95 oficerów marynarki polskiej, w tym 21 oficerów w Ofi

cerskiej Szkole Torpedowej i 18 w Szkole Podwodnego Pływania. 

W szkołach tych oficerowie odbywali kurs teoretyczny oraz staż na 

okrętach podwodnych przez okres 3-4 miesięcy, m.ln. na okręcie 

torpedowym "Lagrange" i minowym "i/ictor Reveille"s pełniąc obowiąz- 
43 ki oficerów wachtowych ".

Przystąpiono także do szkolenia podoficerów i marynarzy, którzy 

mieli stanowić pierwsze załogi nowo budowanych okrętów podwod

nych. W Szkole Specjalistów Morskich mieszczącej się na ORP 

"Bałtyk" uruchomiono klasę łodzi podwodnych. Jednocześnie zorga

nizowano kurs przygotowawczy podwodnego pływania dla podofice

rów specjalistów różnych działów, których zamierzano wysłać na 

przeszkolenie do Francji. Wykładowcami byli oficerowie uprzednio 

przeszkoleni w zakresie broni podwodnej w marynarce francuskiej. 

Po ukończeniu kursu podoficerowie wyjechali na kurs podwodnego 

pływania, który był zlokalizowany na krążowniku "Condorcet". Na nim 
44 

mieściły się szkoły dla podoficerów elektrotechników i torpedystów

CAW, Akta Kier. Mar. Woj., t 199. Plan wyszkolenia personelu 
we Francji w latach 1925-1928.

43 -Al. Mohuczy: op.cit., s. 17. Według Mohuczego szkołę ukończyli 
następujący oficerowie-kapltanowie marynarki: M.Jacynicz, SJJa- 
socki, Al. Mohuczy, E. Pławski, M. Szemiot, E. Szystowski; poru
cznicy marynarki -- B. Jabłoński, A»Yougan, H.Kłoczkowski, A. 
Łoś, R. Nowakowski, W. Salamon.

"-4 Al.Mohuczy: op.cit., s. 19; E.Pławski: Jeszcze o Tulonie. "Nasze 
Sygnały”. Pismo Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, 1961, nr 98, 
s. 1.
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W planach Kierownictwa Marynarki Wojennej przewidywano przeszko

lenie w szkołach francuskich podoficerów i marynarzy w specjal

nościach - artylerzystów, torpedystów, minerów, elektryków i mo

torzystów. Według pierwotnych założeń w latach 1926-1928 miano 
wysłać do Francji łącznie 165 podoficerów i 156 marynarzyk. Z uwa

gi na opóźnienie budowy zamówionych okrętów realizacja planów 

wyszkoleniowych uległa pewnym modyfikacjom, a jednocześnie zre

dukowano zamierzenia liczbowe do 144 podoficerów i marynarzy.

W dniu 1 grudnia 1928 r. w Tulorde uruchomiono dla marynarki 

polskiej Szkołę Podwodnego Pływania, w której zorganizowano ko

lejno trzy czteromiesięczne kursy. Komendantem szkoły został: kpi, 

mar. Eugeniusz Pławski. Kurs pierwszy miał stanowić zalążek załóg 

trzech okrętów podwodnych, a ponadto przeszkolono na nim instru

ktorów dla następnych kursów w liczbie 6 oficerów i 9 podoficerów 

specjalistów. Na kursie drugim i trzecim odbywali przeszkolenie 

podoficerowie i marynarze w liczbie 12.3, stanowiący uzupełnienie 

załóg wymienionych trzech okrętów typu "Wilk". Uczestnicy kursów, 

obok części teoretycznej, odbywali staże na okrętach podwodnych 

floty francuskiej "Romazotti" i ''Regnault", przydzielonych do dyspo

zycji szkoły. Okręty te posiadały wówczas zmniejszone załogi fran

cuskie, a instruktorami byli polscy oficerowie. Końcowe egzaminy, 

dzięki zapałowi i pracowitości podoficerów, wykazały doskonałe opa

nowanie materiału przewidzianego programem szkoły, wzbudzały po- 
z- 4:t~l dziw i uznanie Francuzów '.

Oficerowie i podoficerowie przewidziani do pierwszych załóg okrę

tów ■ mieli możliwość uzupełnienia zakresu wiedzy praktycznej zanim 

okręty przekazane zostały Polskiej Marynarce Wojennej.

4 CĄW, Akia Kier. Mar. Woj., t. 499, Referat o działalności Fran
cuskiej Misji Morskiej: t. 131. Plan wyszkolenia personelu wc 
Francji w latach 1925-1928.

O-fi
Rozkaz Dzienny szefa Kier. Mar. Woj., 1930, nr 45.
B. Wroński podaje, że Szkołę Podwodnego Pływania, w Tulenie 
ukończyło 12 oficerów i około 1OO podoficerów i marynarzy, 
Polskie Siły Zbrojne w drugie; wojnie światowej, t. L cz> 5, Ma
rynarka Wojenna i obrona polsidego Wybrzeź:.’ f-ondyn. 1962, s. 51; 
E. Pławski: op.cit., s. 2.



Część członków załogi otrzymywała bowiem przydziały na okręty 

podwodne, będące w końcowej fazie budowy 1 wyposażenia. Asystu

jąc przy instalowaniu mechanizmów głównych i pomocniczych, dokład

nie poznawali okręt 1 funkcjonowanie mechanizmów. Uczestniczyli 

również w próbach stoczniowych i odbiorczych. W sumie pobyt ten 

stanowił korzystną okazję do lepszego przygotowania załogi do ob- 

jęcia okrętu

Przygotowanie załóg dla okrętów podwodnych typu "Orzeł" nie 

wymagało Już tak ogromnego wysiłku. Na okręty te skierowani zosta

li bowiem doskonali specjaliści, w większości absolwenci kursów we 

Francji, którzy zdobyli duże doświadczenie podczas służby na pierw

szych okrętach podwodnych. Ponadto w latach trzydziestych Mary

narka Wojenna zorganizowała we własnym zakresie kursy specja

listyczne dla oficerów. Pierwszym tego rodzaju kursem był Kurs Ofi

cerów Broni Podwodnej, uruchomiony 12 marca 1934 r. (następne 

w latach 1936, 1937 i 1938). Kierownikiem tego kursu został kpt.mar. 

Stanisław Dzienisiewicz, a wykładowcami 1O oficerów, którzy prze- 
48szli uprzednio kursy specjalistyczne we Francji . Na kurs zakwa

lifikowano 8 oficerów w stopniach poruczników; ostatecznie ukoń - 
49czyło go 5 oficerów . Czas trwania kursu określono na 6 miesięcy, 

z tego 4 miesiące przypadały na część teoretyczną i 2 miesiące na 

staż. Program kursu zapoznawał słuchaczy z całokształtem zagad

nień związanych z bronią podwodną. Zakładano w nim, że słucha

cze powinni otrzymać wiadomości konieczne do właściwego wykony

wania obowiązków przyszłych specjalistów, a ponadto zarys pod

staw naukowych, umożliwiający oficerom podejmowanie w przyszłości

Al. Mohuczy: op.cit, ss. 25-27.

Rozkaz szefa Kier. Mar. Woj,, 1934, nr 5. Wśród wykładowców 
znaleźli się następujący oficerowie w stopniach kapitanów: Z.Bocz- 
kowski, B. Jabłoński, A. Yougan, H. Kłoczkowski, M. Kruszewski, 
B.Łątkiewicz, J.Łuszczkiewicz, J.Puzyna, M.Żebrowski.

KOBrP w 1934 r. ukończyli: A. Czerwiński, J.Grudziński, M.Jan
czewski, R, Kasperski, S. Rusiecki. Zarządzenie Personalne Kier. 
Mar. Woj., 1934, nr 4.
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obszerniejszych i samodzielnych studiów w zakresie broni podwod- 
50nej . Na kursie teoretycznym zapoznawano słuchaczy gruntownie 

z torpedami, minami, trałami i wiechami, bombami hydrostatycznymi, 

materiałami wybuchowymi oraz sekcjami minerskimi, z instalacjami 

elektrycznyml w dziale broni podwodnej, a ponadto z organizacją 

działu broni podwodnej na okrętach i na lądzie, z gospodarką ma

teriałową w dziale broni podwodnej na okrętach, z pracami warsz

tatowymi. Prowadzono też wykłady informacyjne z broni podwodne' 

1 z programu wyszkolenia floty.

Słuchacze KOBrP odbywali staże na jednostkach podwodnych.

1 nawodnych. Poznawali praktycznie przepisy i instrukcje o broni 

podwodnej oraz komendy, odbywali strzelania torpedowe, brali udział 

w stawianiu min i trałowaniu, opanowywali zasady administracji i go

spodarki w zakresie broni podwodnej. Ukończenie tego kursu upraw

niało jego absolwentów do samodzielnego pełnienia obowiązków ofi

cera broni podwodnej na okrętach, w sztabach i do prowadzenia 

wykładów w szkołach marynarki. Według opinii oficerów kurs ten 

należał do udanych, dawał bowiem dobre przygotowanie do służby 

na okrętach podwodnych. Ocenę tę w pełni potwierdziła działalność 

polskich okrętów na morzach w walkach z flotą niemiecką.

Poza wyżej omówionym kursem specjalistycznym, zorganizowano 

w lutym 1935 r. trzymiesięczny Kurs Oficerów Podwodnego Pływa

nia w Gdyni, na który zakwalifikowano 11 młodszych oficerów kor

pusu morskiego (drugi taki kurs trwał w okresie listopad 1936 - 
- kwiecień 193.9) \ Jego uczestnicy otrzymywali podstawy wiedzy 

teoretycznej i praktycznej w zakresie podwodnego pływania, jednak

że bez prawa ubiegania się o przyznanie specjalności. Absolwenci 

kursu otrzymywali przydziały na etatowe stanowiska oficerskie na 

okrętach podwodnych.

Dziennik Zarządzeń Kier. Mar. Woj., 1933, nr 8.

51 Zarządzenia Personalne Kier. Mar. Woj., 1935, nr 1. W kursie 
uczestniczyli: J. Giertowski, B.Hackbeil, M. Janczewski, T. Jeżew
ski, B.Kamicki, J. Mende, A. Piasecki, Z. Przybyszewski, B. Roma
nowski, S, Rusiecki, M. Żebrowski.
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Zasadnicza część wyszkolenia załóg odbywała się na okrętach 

podwodnych. Za wyszkolenie załogi i szybkie osiągnięcie stanu go

towości bojowej okrętu odpowiedzialny był dowódca okrętu. Regula

min Służby Okrętowej określał, że "Szkolenie bojowe całej załogi 

i poszczególnych ludzi, powinno być jak najwięcej realne i starać 

się odtworzyć warunki bojowe"'1’'.

Okresem, w którym flota odbywała intensywne ćwiczenia, byl 

okres od wiosny do jesieni. Wówczas okręty pozostawały w stanie 

"kampanii". Pierwszy okres wyszkolenia obejmował intensywne ćwi

czenia indywidualne okrętu. Ćwiczono więc role okrętowe, alarmy 

całej załogi, zwracano uwagę na właściwe rozkazodawstwo i prze- 

kaźnictwo, przeprowadzano ćwiczenia całej załogi podczas alarmu 

bojowego, ćwiczebne strzelania artyleryjskie, torpedowe, ćwiczenia 
.53 stawiania min i obrony przeciwlotniczej . Na poligonie i w wyzna

czonych sektorach okręty podwodne wykonywały strzelania torpedo

we z użyciem ćwiczebnych głowic torpedowych i pozorowane ataki 

torpedowe do okrętu-celu. Powtarzając wielokrotnie te czynności, 

nabierano wprawy w określaniu kursu i szybkości celu oraz w ma

newrowaniu okrętem.

Kolejnym etapem ćwiczeń były rzeczywiste ataki torpedowe, tzn. 

wystrzelenie przez dany okręt podwodny torpedy do celu przy za

łożonej głębokości, kącie trafienia i odpowiedniej szybkości celu 

(rolę celu spełniał ORP "Kujawiak"). Z reguły strzelano do celu 

jedną torpedą, ale często pozorowano strzał dwoma lub większą 

liczbą torped. Oznaczało to wprowadzanie do ćwiczeń dodatkowych 

elementów utrudnień, które wymagały większej ilości obliczeń. Ćwi

czenia te nie mogły być jednak w pełni efektywne, gdyż okręt- cel 

nie spełniał wszystkich wymaganych warunków - posiadał ograniczo

no szybkość i małą wyporność. Mankamentem szkolenia na okrętach 

typu "Wilk" było prawie wyłączne pozorowane stawianie min, nato - 

miast rzeczywiste postawienie min miało miejsce jedynie raz w toku 

f j o
Regulamin Służby Okrętowej*  Warszawa 1932, s. 26.

* ' ‘ Al.. M o huc zy: o p. c i t,, s * 4 9.



kampanii (było to spowodowane trudnościami w konserwacji urzą- 
. 54dzen

Znaczną część zajęć zajmowały ćwiczenia artyleryjskie i prze

ciwlotnicze. Bezpośrednio po wynurzeniu okrętu zarządzano bojowy 

alarm artyleryjski i przeciwlotniczy. Odbywano ćwiczenia na znacz

niku, strzelano do tarczy gongowej i do tarczy holowanej. Dzięki 

częstemu powtarzaniu tych czynności na okrętach osiągano wysoką 

sprawność w obsłudze uzbrojenia.

Wyższym szczeblem wyszkolenia były ćwiczenia zespołowe okrę

tów podwodnych. Obejmowały one m.in. pobyt w zanurzeniu w na

kazanych sektorach, tworzenie ruchomej zagrody z okrętów podwod

nych w sektorach, ćwiczenia zespołowe w konwojowaniu transportu 
55i jego ochronie . Ćwiczeniom zespołowym poświęcano jednakże 

znacznie mniej uwagi, natomiast większość czasu zajmowały ćwicze

nia indywidualne i w tym zakresie osiągano dobre wyniki.

Ważną rolę w wyszkoleniu indywidualnym i zespołowym odegra

ły wspólne rejsy i wizyty składane marynarkom wojennym państw 

obcych. Każdy taki rejs stanowił zawsze sprawdzian wyszkolenia 

załogi i stanu technicznego mechanizmów oraz urządzeń. Stąd też 

okres przygotowawczy odznaczał się wzmożonym tempem wyszkole

nia. W dniach 25-29 sierpnia 1932 r. okręty podwodne w składzie 

"Wilk", "Ryś", i "Żbik", w towarzystwie niszczycieli "Wicher" i "Bu

rza", wzięły udział w pierwszej oficjalnej wizycie polskiej floty wo

jennej w Szwecji, odwiedzając Sztokholm. Dowódcą polskiego ze

społu był dowędca floty, kmdr J.Unrug. Wizyta odbyła się z należ- 
■ 56 

nym jej ceremoniałem i w nadzwyczaj uroczystej oprawie . rakt, 

że okręty podwodne zaledwie w niecałe cztery miesiące po rozka

zie organizacyjnym o utworzeniu dywizjonu były gotowe do udziału 

w tej wizycie świadczy o dużym wysiłku szkoleniowym ich załóg.

Tamże, ss. 51-54.

Tamże, ss. 58-59.

-’5 pjota polska w Sztokholmie. "Tygodnik Ilustrowany" 1932, nr 37, 
ss. 596-597.



Wystawia to niezwykle pochlebne świadectwo o stanie wyszkolenia 

okrętów. Postawa marynarzy spotykała się z uznaniem i sympatią 

społeczeństwa szwedzkiego.

W latach następnych polskie okręty podwodne jeszcze kilkakrot

nie odwiedzały obce porty, składając oficjalne lub nieoficjalne wizy

ty. Były w Abo, następnie w Oslo, Kopenhadze i Tallinie. Poza 

tym odbywały miesięczne rejsy szkoleniowe bez wchodzenia do ob

cych portów. W 1937 r. miał miejsce zespołowy rejs okrętów pod

wodnych do Zatoki Fińskiej, połączony z przewidzianymi programem 

ćwiczeniami. Realizowany program dłuższych ćwiczeń na tym akwe

nie oraz częste kontakty z państwami północno-wschodniej części 

Bałtyku nie mogły być odczytywane jako wyraz dobrosąsiedzkich 

stosunków ze Związkiem Radzieckim.

x)5. Udział okrętów podwodnych w obronie Wybrzeża '

Od wiosny 1939 r. flota polska znajdowała się w stanie częścio

wej mobilizacji. W dywizjonie Okrętów Podwodnych trwały gorączko

we przygotowania na wypadek zbrojnego konfliktu. Załogi okrętów 

przechodziły intensywne szkolenie, połączone ze stanem wzmożonej 

czujności. Okręty rzadko przebywały w porcie, prowadząc intensyw

ne ćwiczenia, patrole i obserwacje, zwłaszcza w pobliżu linii komu

nikacyjnych łączących Rzeszę z Prusami Wschodnimi.

Istotne zmiany nastąpiły w stanach osobowych okrętów podwod

nych. Znacznie odmłodzone zostały załogi podwodnych stawiaczy 

min, co związane było z przejęciem i wcieleniem w skład floty okrę

tów zbudowanych w Holandii. Dzięki systematycznym ćwiczeniom 

szybko zdołano wyrównać poziom wyszkolenia załóg. Umożliwiała 

to właściwa struktura załóg, które w 40% składały się z podoficerów

X J' Temat ten doczekał się już kilku obszerniejszych opracowań, 
których autorami są E. Kosiarz, J. Pertek 1 A. Rzepniewski. Wydo
je się jednak wskazane dla obrazu całości dziejów Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych, przedstawienie przynajmniej w zarysie dzia
łalności okrętów w wojnie obronnej Polski w 1939 r. 
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zawodowych, niejednokrotnie doskonałych specjalistów, w 50% z po

doficerów i marynarzy nadterminowych, a jedynie około 1O% stano- 
57 wili marynarze służby zasadniczej

Skład osobowy dywizjonu liczył 32 oficerów oraz 302 podofice

rów i marynarzy, z tego 26 oficerów, jak również 257 podoficerów 

i marynarzy, należało do czynnych załóg okrętowych, natomiast 5 

oficerów wchodziło w skład dowództwa dywizjonu, a 45 podoficerów 
58i marynarzy zaliczono do załogi zapasowej . Dowódcą DOP był 

kmdr por. Aleksander Mohuczy, oficerem flagowym por. mar. Zygmunt 

Grabowski, oficerem, sygnałowym por. mar. Jerzy Kozśołkowski.

Wiosną w Dowództwie Floty przystąpiono do prac nad planem 

operacyjnym dla okrętów podwodnych. Przyjęty wariant działań, ozna

czony kryptonimem "Worek", wiązał okręty przewidzianymi dla nich 

zadaniami z Wybrzeżem. Punktem wyjścia było założenie, że główny 

atak sił niemieckich skierowany zostanie od strony morza przeciwko 

polskim bazom na Helu i w Gdyni. Liczono się z możliwością desan

tu morskiego. Przy takim założeniu polskie okręty podwodne usytuo

wane w wyznaczonych sektorach wokół Półwyspu Helskiego miały

B. Romanowski: Polskie okręty podwodne w II wojnie światowej. 
"Przegląd Morski" 1958, nr 6, s. 24—25; tenże: Torpeda w celu. 
Warszawa 1969, ss. 12-17.

E. Kosiarz: ORP "Orzeł" w kampanii wrześniowej 1939 r. "Prze
gląd Morski" 1958, nr 12, s. 78. W przededniu wybuchu wojny 
obsada oficerska okrętów podwodnych była następująca: ORP 
"Wilk": dowódca okrętu - kpt. mar. B. Krawczyk, zastępca dowód
cy - kpt. mar.B, Kamicki, oficer broni podwodnej - por. mar. B. Ro
manowski, oficer mechanik - por.mar. Z.Jasiński, oficer nawiga
cyjny - ppot*.  mar. H. Kamiński; ORP "Ryś": dowódca - kmdr ppor. 
A. Grochowski, z.d.o. - kpt. mar, J. Rekner, of.br, podw. - por. mar. 
T. Tomaszewicz, of. mech. - por. mar. H. Pachociński, of. nawig. - 
por.mar. J.Hedinger; ORP "Żbik": dowódca - kmdr ppor. M.Że
browski, z.d.o. — kpt. mar. W, Kamuda, of. br. podw. - ppor. mar. 
K. Sadowski, of. mech. - por. mar. H. Zdzienicki, of. nawig. - por. mar. 
R.Jankisz; ORP "Orzeł"; dowódca - kmdr ppor.H. Kłoczkowski , 
z.d.o. - kpt. mar. J. Grudziński, of, br, podw. -- por. mar. A. Piasecki, 
of. nawig. - ppor.mar, M. Mokrsk!, I of. mech. - por, mar. F, Roszak., 
of. mech.(n) - ppor.mar, S.Pierzchlewski; ORP "Sęp": dowódca - 
kmdr ppor. W. Salamon, z.d.o. - kpt. mar. J. Karpiński, of.br. podw. - 
por. mar. K,Duczyński, of.tnech. - por.mar.inż. A.Gómicki, of.na- 

■ por.'mar, B.Hackbell
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spełniać aktywną rolę, atakując torpedami większe jednostki niemiec

kie (od niszczyciela wzwyż) oraz paraliżując swobodę ich ruchów 

1 tym sposobem bronić dostępu do portów polskich. Plan wyznaczał 

poszczególnym okrętom sektory dozorowania łącznie z oznaczeniem 

miejsc ładowania baterii, akumulatorów, poza rejonami ich operacji. 

Patrolowanie w sektorze wysuniętym najdalej na zachód (na północ 

od Rozewia) przewidziano dla "Sępa". "Żbik" miał operować w re

jonie na północ od Jastarni, "Ryś" - na północny zachód od cypla 

helskiego, "Wilk" w Zatoce Gdańskiej, między Helem a Wśsłoujścierrs 
59i wreszcie "Orzeł" w Zatoce Puckiej i części Zatoki Gdańskiej"’ .

Dowiedzione już zostało, że plan ten posiadał istotne braki. Okrę

ty podwodne typu "Wilk" i "Orzeł" jako jednostki o dużej wypornoś

ci mogły skutecznie operować na nieograniczonych przestrzeniach, 

oddalonych od swoich baz. Tymczasem skupione w sektorach o nie

wielkiej powierzchni wodnej i stosunkowo małych głębokościach mia

ły ograniczoną swobodę ruchów i operacji. Narażone też były na 
60 szybkie wykrycie 1 częste ataki sił nawodnych oraz lotnictwa « 

Dodatkowym mankamentem był fakt, że okręty podwodne typu "Wilk" 

miały pewne niedomagania taktyczne, tj. małą odporność kadłubów 

na wybuchy bomb głębinowych. Istotną przeszkodą był też brak apa

ratów podsłuchowych, co w poważnym stopniu ograniczało wykona

nie planowanych operacji. Stan zagrożenia, intensywne patrole i ćwi

czenia przed rozpoczęciem wojny uniemożliwiały dokowanie oraz

Al. Mohuczy: Polskie okręty podwodne, op.cit., ss. 85-86; tenże: 
Sprawozdanie z działalności Dywizjonu Okrętów Podwodnych (w. ) 
Ostatnia reduta; Sprawozdania z walki i relacje obrońców Helu. 
Wyboru dokonał i wstępem opatrzył R. Witkowski. Gdańsk 1973, 
ss. 129-130; E. Kosiarz: ORP "Sęp" w akcji bojowej. "Przegląd 
Morski" 1958, ąr 9. ss. 61-62; J.Lipiński: Druga wojna światowa 
na morzu. Gdańsk 1970, ss. 43-44; J.Pertek: Wielkie dni małej 
floty. Poznań 1972, ss. 86-87; A. Rzepniewskl: Obrona Wybrzeża 
w 1939 r. Na tle rozwoju marynarki wojennej Polski 1 Niemiec. 
Warszawa 1970, s. 329.

E. Kosiarz: Bitwy morskie. Gdańsk 1973, s. 481; T. Borysiewicz: 
Materiały do organizacji 1 działalności Polskiej Marynarki Wo
jennej w okresie 1920-1945, s. 111. Relacja w Wojskowym Insty
tucie Historycznym, sygn. 1/3/7.
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większe naprawy, mimo że podczas przeglądów technicznych stwier

dzano szereg usterek i niedomagań, a na przykład "Sęp" nie prze

szedł wszystkich przewidzianych prób odbiorczych. Obniżało to 

sprawność techniczną i wartość bojową okrętów dywizjonu.

W dniu rozpoczęcia mobilizacji w Marynarce Wojennej, to jest 

24 sierpnia, okręty podwodne osiągnęły nakazany stan gotowości. 

W kilka dni później sztab DOP i załogę zapasową przeniesiono na 

Hel, na teren portu wojennego.

W chwili wybuchu wojny okręty "Ryś", "Żbik" i "Sęp" bazowały 

w porcie helskim, natomiast "Orzeł" i "Wilk" w porcie na Oksywiu, 

i września w godzinach rannych okręty podwodne otrzymały roz

kaz opuszczenia portów 1 udania się w zanurzeniu do wyznaczonych 

rejonów dozorowania. Wiadomość o wybuchu wojny 1 rozpoczęciu 

działań dotarła do okrętów drogą radiową, ale nie wszystkie okręty 

odebrały ją w tym samym czasie. ORP "Orzeł", otrzymując rejon 

w Zatoce Gdańskiej i będąc jednostką najbardziej wartościową, po

zostawał w dyspozycji dowództwa, które mogło go wykorzystać jako 

odwód .

W wyznaczonych sektorach okręty podwodne miały ciężkie wa

runki dozorowania 1 bardzo ograniczone możliwości wypełnienia za

dań operacyjnych. Duża aktywność lotnictwa niemieckiego, przewaga 

jednostek nawodnych, wielokrotne bombardowania, nieustanne tropie

nie paraliżowały aktywność działań. W praktyce wykluczało to wy

konanie ataków torpedowych i powodowało zmęczenie, a nawet cał

kowite wyczerpanie psychiczne załóg. Objawy takie wystąpiły na 

ORP' "Ryś", który ponadto doznał licznych uszkodzeń, zwłaszcza 

zbiorników ropy. Skłoniło to kmdr. ppor. A Grochowskiego do de- 
62 

cyzji wprowadzenia okrętu do portu w Helu

E. Kosiarz: ORP "Orzeł"..., op.cit., s. 79. 
fi p -E. Kosiarz: ORP "Ryś" w kampanii wrześniowej. "Przegląd Mor

ski" 1958, nr 1O, s. 89-91; A. Mohuczy: Sprawozdanie z dzia
łalności Dywizjonu Okrętów Podwodnych (w:) Ostatnia reduta, 
op.cit., ss, 131-133; Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojny świa
towej, t. 1, Kampania wrześniowa 1939 r. Część 5. Marynarka 
Wojenna i obrona polskiego wybrzeża. Londyn 1962, ss. 205-206; 
A Rzepniewski: op.cit., ss. 364-365.
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W trudnej sytuacji znalazł się także "Sęp". 2 września nadarzyła 

się okazja do storpedowania niszczyciela niemieckiego. Wystrzelona 

torpeda chybiła celu, a okręt sprowadził na siebie atak jednostek 

niemieckich. Wybuchy bomb głębinowych w bliskiej odległości spo

wodowały awarię tłumika prawego diesla, wystąpiły trudności podczas 

szybkiego zanurzenia. Dowódca okrętu kmdr ppor. W. Salamon prosił 

drogą radiową o zezwolenie wejścia do portu w Helu w celu napra

wienia uszkodzeń. Dowóca floty, widząc zbyt duże ryzyko tego 
63 przedsięwzięcia, sprzeciwił się wprowadzeniu okrętu do portu

Już w drugim dniu wojny w opresji znalazł się też ORP "Wilk". 

Atakowany przez jednostki wroga musiał szukać schronienia przez 

głębokie zanurzenie. Wprawdzie następnego dnia przy licznych trud

nościach udało się postawić zagrodę minową w wyznaczonym rejo

nie, ale okręt obrzucany w dniach 4-6 września bombami głębinowy

mi doznał uszkodzeń zewnętrznych zbiorników ropy. Wyciekająca 

z nich ropa narażała okręt na szybkie wykrycie. Tak więc liczne 

bombardowania i powstałe w ich wyniku uszkodzenia na okrętach 

podwodnych znacznie obniżyły ich zdolność bojową.

Dowódca floty, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji,w jakiej 
się znalazły okręty dywizjonu, postanowił zmienić koncepcję ich 
użycia. Na jego polecenie kmdr por. A. Mohuczy opracował nową 
wersję planu operacyjnego, w którym okrętom podwodnym wyznaczo
no nowe sektory dozorowania, rozmieszczone w pasie od Bomholmu 
do Piławy* 64. Sektory te obowiązywać miały od 7 września. W pla

nie nie precyzowano jasno zadań operacyjnych. Zmiana sektorów 
wynikała z potrzeby zmiany warunków dozorowania i z braku suk

cesów w dotychczasowych sektorach. Okręty doznały licznych uszko

dzeń, a ich załogi potrzebowały wypoczynku. Jednakże okręty nie 

miały już możliwości podjęcia ofensywnych działań na liniach komu
nikacyjnych przeciwnika.

$3 E.Kosiarz: ORP "Sęp”..., op.cit., s. 69; Al.Mohuczy: Polskie 
okręty podwodne, op.cit., s. 103; A. Rzepniewski: op.cit., s.337.

64 Al.Mohuczy: Polskie okręty podwodne, op.cit., s. 1O1 ; E. Kosiarz : 
Działalność bojowa OORP "Wilk" i "Żbik". "Przegląd Morski" 1958, 
nr 11, ss. 62-63; A. Rzepniewski: op.cit., s. 365.
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Zanim okręty typu "Wilk" otrzymał rozkaz udania się do no

wych sektorów, miały postawić zagrody minowe. Była to realizacja 

decyzji podjętej 2 września, która była związana z załamaniem się 

operacji "Rurka" (postawienie min przez stawiacza min ORP "Gryf" 

i dywizjon minowców). ORP "Ryś" postawił zagrodę minową 7 wrze

śnia, a "Żbik" 1O września. Miny postawiono w zasięgu dział ba

terii nadbrzeżnej im. Laskowskiego. Operację tę okręty podwodne 

wykonały w niezwykle trudnych warunkach, przy dużej aktywności 
65 niemieckich sił nawodnych, zwłaszcza ścigaczy

Po wykonaniu tego zadania, okręty skierowały się do wyzna

czonych im sektorów. Jednakże możliwości skutecznych operacji 

były coraz bardziej ograniczone ze względu na pogarszający się 

stan techniczny okrętów i mniejszą ruchliwość sił niemieckich w tym 

rejonie. W pobliżu rejonów dozorowania przechodziły wprawdzie 

hitlerowskie statki, jednakże Dowództwo Floty wyraźnie nakazywa

ło bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa międzynarodowego, 

tzn. powstrzymanie się od atakowania statków nie uzbrojonych.

Po zajęciu Gdyni przez Niemców i zniszczeniu większości pol

skich jednostek nawodnych, na Bałtyku pozostały jedynie polskie 

okręty podwodne, choć niemieckie komunikaty podawały o zatopie

niu większości z nich. Dowództwo Floty w specjalnym radiogramie 

skierowanym do dowódców poszczególnych okrętów nakazywało pro

wadzenie działań przeciwko flocie niemieckiej tak długo, jak to bę

dzie możliwe. Jednocześnie upoważniało dowódców, po wyczerpaniu 

się takiej możliwości, do podejmowania decyzji przedzierania się do 

Anglii lub internowania w Szwecji.

Mimo wiadomości o zaminowaniu cieśnin duńskich, dowódca "Wilka" 

kpt mar. B. Krawczyk postanowił spróbować szczęścia. W czasie 

przejścia przez Sund' podczas alarmu bojowego "Wilk" spotkał nie

mieckie jednostki idące kontrkursem, ale nie został zidentyfikowany.

E. Kosiarz: Działalność bojowa OORP "Wilk" i "Żbik", op.cit., 
sę. 64-65;.Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, op.cit., 
s. 206.
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15 września okręt przeszedł Sund, a pięć dni później nastąpiło spot- 
66 kanie z .brytyjskim niszczycielem, który towarzyszył mu do Rosyth

Dowódca "Sępa" nie podjął takiego ryzyka. Mając poważne uszko

dzenia utrudniające okrętowi szybkie zanurzenie oraz uszkodzony 

peryskop, kmdr ppor. W. Salamon postanowił internować się w porcie 
67 szwedzkim. Nastąpiło to 17 września . Podobną decyzję podjęli 

kmdr ppor. A Grochowski i kmdr ppor. M. Żebrowski, choć rozważali 

możliwość dalszych działań lub przedzierania się przez cieśniny 

duńskie. Zważywszy jednak, że "Ryś" dysponował ograniczonym za

pasem paliwa,' miał uszkodzony kadłub, a część urządzeń pokłado

wych była niesprawna, jedynym wyjściem było internowanie. Nastąpiło 

ono 18 września koło Sandhamn.

Jako ostatni internował się w Szwecji "Żbik". Mając awarię urzą

dzeń, przecieki kadłuba, nieszczelność włazów oraz wyczerpaną za

łogę, okręt wszedł na szwedzkie wody terytorialne 25 września i zo

stał internowany. Wszystkie trzy okręty rozbrojono i odprowadzono 

do Vaxholm, gdzie ich załogi wyokrętowano i zakwaterowano w bu

dynku koszarowym na terenie twierdzy, pod nadzorem oddziału szwe- 
68 dzkiego

Na Bałtyku pozostał jeszcze ORP "Orzeł". Po kilkudniowym patro

lowaniu w nakazanym sektorze, w pierwszych dniach września kmdr 

ppor. H. Kłoczkowski skierował okręt pod Gotland, gdzie otrzymał 

rozkaz nakazujący zajęcie wyznaczonego mu nowego rejonu działar- 

nia. Rozkaz nie został wykonany. Wkrótce miały miejsce wydarzenia, 

które zaważyły na dalszych losach okrętu. Choroba dowódcy, a także

66 E. Kosiarz: Działalność bojowa OORP "Wilk" i "Żbik", op.cit., 
s. 67; Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, op.cit., 
ss. 215-216; J.Pertek: Wielkie dni..., op.cit., ss-. 114-117; ARzep- 
niewski: op.cit., s. 500.

67 E. Kosiarz: ORP "Sęp"..., op.cit., s. 70; Polskie Siły Zbrojne 
w drugiej wojnie światowej, op.cit., s. 203.

6& Z.Waśko: Internowanie polskich okrętów podwodnych w Szwecji 
w latach ^939-1945. "Biuletyn Historyczny" nr 3. Gdynia 1972, 
ss. 69-72 (Wyd.: Wydział Historyczny ZP Mar.Woj.); J.Pertek : 
Wielkie dni..., op.cit., ss. 119-124.
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awaria sprężarki, wymagały wejścia okrętu do portu. Wejście do por

tu w Helu było przedsięwzięciem niezwykle ryzykownym. Wobec po

garszającego się stanu zdrowia dowódcy, okręt wszedł 14 września 

na redę portu w Tallinie. Kmdr ppor. Kłoczkowskl został wyokręto- 
wany i odesłany do szpitala. Uszkodzoną sprężarkę miano naprawili

Tymczasem Estończycy wynajdywali różne przeszkody, a następ

nego dnia zawiadomili załogę o przymusowym internowaniu okrętu. 

Wkrótce "Orła" przycumowano do mola i przystąpiono do rozbraja

nia- Zrodzony w tej sytuacji niezwykle ryzykowny plan ucieczki 

w nocy z 37/18 września, uwieńczony został powodzeniem. "Orzeł" 

pod dowództwem kpt, mar. Jana Grudzińskiego, bez map, przyrządów 

nawigacyjnych, posiadając tylko pięć torped, krążył na Bałtyku jesz

cze przez dwa tygodnie, po czym przedarł się przez Sund i 14 paź
dziernika wszedł do Rosyth w Zatoce Firth of Forthz<~>.

Wrzesień 1939 r. zamyka dzieje pierwszego polskiego dywizjonu 

okrętów podwodnych. Budowa okrętów podwodnych i utwór nie dy

wizjonu było znaczącym wydarzeniem w dziejach Polskiej Marynarki 

Wojennej. W sferze dyskusji pozostaje nadaj generalne pytanie, czy 

1 na ile rozbudowa floty dokonywała się kosztem umocnienia obron

ności Wybrzeża od strony lądu. Poważne kontrowersje wywołuje po 

dziś dzień także ocena budowanych Jednostek podwodnych. Jak wy

kazały to działania wojenne, były one mało przydatne na bałtyckim 

teatrze wojny, a ściślej w obronie polskiego Wybrzeża. Użycie okrę

tów podwodnych w rejonach ograniczających wykorzystanie ich wa

lorów techniczno-taktycznych budzi zrozumiałą krytykę

Mimo że w czasie działań wojennych 1939 r. okręty podwodne 

nie zanotowały na swym koncie ewidentnych sukcesów, już sam fakt 
___

J. Pertek: Dzieje ORP "Orzeł", op.cit,, ss. 36-43; E. Kosiarz: ORP 
"Orzeł"..., op.cit., ss. 82-83.

70 J.Pertek: Dzieje ORP "Orzeł", op.cit., ss. 43-65; tenże: Wielkie 
dni..., op.cit., ss. 127-136; E.Kosiarz: ORP "Orzeł"..,, op.cit., 
ss. 84-85; T.Gapiński, L. Ratajczak: Ucieczka, polskiego okrętu 
podwodnego "Orzeł" z Tallina i przejście jego przez cieśniny 
bałtyckie W październiku 1939 roku. "Przegląd Marynarki Wo
jennej" 1955, nr 1O, ss. 68-78.
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Ich obecności na Bałtyku ograniczał swobodę ruchów floty niemie

ckiej i Zmuszał do angażowania w walce przeciwko obrońcom pol

skiego Wybrzeża znacznie większych sił.

Niewątpliwym sukcesem było przetrwanie wszystkich okrętów. 

Mimo częstych bombardowań, nieustannego tropienia i niezwykle 

trudnych warunków, w jakich operowały Jednostki polskie, Niemcom 

nie udało się zatopić żadnego okrętu podwodnego. Bałtycka epopeja 

"Orła" oraz przedarcie się "Wilka” i "Orła" przez strzeżone cieśni

ny duńskie do Wielkiej Brytanii dopełniają niejako obrazu. Wyczyn 

"Orła" uznany został za. wydarzenie bez precedensu w dzie

jach podwodnej nawigacji.

Za bezsprzeczne osiągnięcie uznać należy wyszkolenie załóg 

okrętów podwodnych. Specjallści-podwodnlcy reprezentowali wysokie 

umiejętności fachowe. Dzięki kwalifikacjom dobrze wyszkolonych za

łóg możliwe było w latach wojny osiągnięcie na wielu morzach tak 

imponujących sukcesów bojowych przez polskie okręty podwodne.
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Mgr Andrzej Morgała

LOTNICTWO POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ, 1919-1939

1. Formowanie lotnictwa morskiego (1919-1920)

Problemy utworzenia floty wojennej oraz systemu obrony wybrze

ża stały się przedmiotem rozważań odpowiednich czynników jeszcze 

na długo przed uzyskaniem przez Polskę dostępu do morza. Jednym 

z ogniw bałtyckiego łańcucha obronnego miało się stać morskie lot

nictwo zwiadowczo-niszczycielskie.

Doceniając znaczenie lotnictwa w służbie marynarki wojennej, 

podjęto wysiłki zmierzające do utworzenia tego rodzaju broni już 

w kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości. W maju 1919 r. po

wołano Referat Lotnictwa Morskiego przy Departamencie Spraw Mor

skich MSWojsk. Kierownikiem referatu został mianowany por, mar. 

pil. obs. Karol Trzasko-Durski, a do pierwszych spraw załatwianych 

przez RLM należał nabór kadry dla lotnictwa morskiego oraz zakup 

w Austrii hydroplanów na jeziora poleskie, a mianowicie 2 wywia

dowczych Hydro Hansa i 4 szkolnych z silnikami Mercedes 1OO Km\
Rekrutacja fachowców, Polaków pochodzących- z byłych armii za

borczych, dała pożądane efekty, natomiast sprawa zakupu sprzętu 

w wytwórni Offag w Wiener Neustadt nie została sfinalizowana.

W dniu 18.1.1920 r. wojska polskie przekroczyły granicę daw

nych Prus Królewskich, obejmując przyznane Polsce postanowienia

mi traktatu wersalskiego tereny nadmorskie. W ślad za wojskiem po

suwał się I Batalion Morski stanowiący zalążek Polskiej Marynarki

CAW, Zespół Dowództwa Lotnictwa, t. 79.
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Wojennej, który osiągnął Puck w dniu 1O.II.192O r. W tym samym 

dniu nastąpiły symboliczne zaślubiny Polski z morzem.

Wkrótce po tych wydarzeniach utworzono pierwszą jedąostkę lot

niczą pod nazwą Baza Lotnictwa Morskiego z siedzibą na lotnisku 

lądowo-morsklm w Pucku. Dowódcą bazy został mianowany kpt. mar. 

pil. obs. Wiktoryn Kaczyński. Lotnisko bazy posiadało duże pole 

wzlotów o powierzchni kilku hektarów, drogę betonową, pochylnię dla 

wodnopłatów, wodowisko, hangary, warsztaty i stację paliwową, a 
2 ponadto budynki koszar i dowództwa bazy .

Naczelnym zadaniem BLM w tym okresie było uporządkowanie 

rejonu lotniska i hangarów oraz doprowadzenie do stanu używalności 

urządzeń lotniskowych, a ponadto próby remontu znalezionych wra

ków wodnopłatów. Pierwszymi maszynami uzyskanymi w ten sposób 

był wodnopłat Friedrichshafen, który wykonał pierwszy historyczny 

lot 15.VH.192O r. oraz samolot myśliwski Fokker, zniszczony wkrót

ce potem na lotnisku we Wrzeszczu. W tym samym czasie nadal wer
bowano kadry, pozyskując kpt. Bolesława FUanowicza (późniejszego 

zastępcę dowódcy), kpt. Władysława Misińskiego, chor. Adolfa Stemp- 

kowskiego, chor. Zubrzyckiego, bosmata Witkowskiego (szefa warsz

tatów) i wielu innych cenionych fachowców.

Jesienią 1920 r. zakupiono i sprowadzono z Gdańska cztery 

pełnosprawne maszyny, ewakuowane wcześniej przez Niemców z Pu

cka. Były to wywiadowcze wodnopłaty pływakowe: 2 typu Friedrich- 
3

shafen, 1 Lubeck Travem(lnde i 1 Sablatnik . W grudniu 1920 r. 

przemianowano Referat Lotnictwa Morskiego na Samodzielny Referat 

Lotnictwa Morskiego przy Departamencie Spraw Morskich MSWojsk., 

dająć mu znaczną autonomię i pewną Swobodę działania. W tym sa

mym okresie opracowano w Departamencie Spraw Morskich 10-1 etni 

plan rozbudowy Marynarki Wojennej, w którym niepoślednią rolę od-

Album lotnisk w Polsce. Wydawca: Departament Lotnictwa. Warsza
wa 1927.

CAW, Zespół Kierownictwa Marynarki Wojennej (dalej Zesp.KMW), 
L 52.
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grywało lotnictwo morskie. Docelowy efekt w 1929 r. zamierzonej 
4

rozbudowy lotnictwa przedstawiał się następująco :

Tabela 1

Eskadra Liczba 
maszyn Uwagi

Eskadra szkolna i eskadra 
bliskiego rozpoznania

Eskadra dalekiego rozpoznania

Eskadra myśliwska lądowa

4 eskadra "1 profil bliżej nie
5 eskadra sprecyzowany

prawdopodobnie
6 eskadra szkolno-wywiad.

Pluton sztabowy

16

8

1O

12

12

6

3

Zrealizowano 6+2

Zrealizowano 6+2

Nie zrealizowano

Nie zrealizowano 

Nie zrealizowano

Zrealizowano 4 + 2

Zrealizowano 3

Razem: 67

Baon balonów obserwacyjnych 
na uwięzi • 5

Ponadto przewidywano budowę dużych warsztatów lotniczych.

Powyższy program nie został zaakceptowany do realizacji. Mimo 

to stał się dokumentem, w którym przedstawiono aktualne potrzeby 

lotnictwa morskiego. Spełnienie postulatu w zakresie dostaw sprzętu 

stanowiłoby podstawę do dalszych poczynań w celu zapewnienia 

współpracy z flotą i zabezpieczenia osłony powietrznej polskiego 

wybrzeża.

2. Okres rozbudowy i stabilizacji ( 1921-1928)

Na początku 1921 roku podjęto starania o uzyskanie nowego 

sprzętu. W tej sprawie prowadzono ponownie rozmowy w Wiedniu 

4 CAW, Zespół Dowództwa Lotnictwa, t. 79.

65



w wytwórni Offag; zakończyły się one jednak fiaskiem. Ponadto na

wiązano kontakty z dostawcami hydroplanów we Włoszech, gdzie 

umowę sfinalizowano w kwietniu 1921 r. Początkowo zamierzano za

kupić 6 nowych hydroplanów z kompletnym wyposażeniem oraz 3 ło

dzie motorowe do holowania maszyn na wodzie, jednak wobec przed

stawienia korzystnych warunków nabycia używanego sprzętu zdecy

dowano zakupić 16 łodzi latających, to jest 7 szkolnych FBA-18O 

(silnik Issota Fraschini V4B o mocy 180 KM) , i 9 rozpoznawczych 

Nieuport Macchi M-9 (silnik Fiat A12 o mocy 300 KM) .

Dla dokonania montażu maszyn przybył z Włoch pil. Pado Fige- 

ris. Po dostarczeniu maszyn do Pucka i rozładowaniu skrzyń oka

zało się, że płatowce znajdują się w stanie znacznego zużycia i nie

odzowny jest gruntowny remont. Maszyny powędrowały na skład, a 
decyzję co do ich dalszych losów odłożono na okres późniejszy6.

W dniu 11. IV. 1921 r. mianowano kpt. mar. Stanisława Gołębiow

skiego na stanowisko kierownika Samodzielnego Referatu Lotnictwa 

Morskiego, a w połowie 1921 r. zmieniono nazwę Baza Lotnictwa 

Morskiego na Lotnictwo Morskie, rozszerzając równocześnie etatowy 

stan jednostki.

Dla doraźnego zaspokojenia potrzeb w zakresie sprzętu przy

dzielono 4 samoloty lądowe: 1 myśliwski Albatros D-V, 2 wywiadów - 

cze DFW C-IV i 1 szkolny Albatros B II.

W skład Lotnictwa Morskiego w II półroczu 1921 r. wchodziły: 

- eskadra hydroplanów (obserwacyjna), posiadająca 5 maszyn. 

Dowódcą był kpt. mar. pil. Misiński;

-' szkoła lotnicza (pluton treningowy), posiadająca 3 samoloty. 
7 

Dowódcą był chor. pil. Adolf Stempkowski .

CAW, Zespół Dowództwa Lotnictwa, t. 79.

Relacja Adolfa Stempkowskiego.

Według relacji i dokumentów Adolfa Stempkowskiego.
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Pod koniec 1921 roku lotnictwo morskie posiadało w użyciu 6 

poniemieckich wodnopłatów 1 4 samoloty lądowe oraz na składzie 

16 łodzi latających zakupionych we Włoszech.

Stan sprzętu na 31JUI.1921 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 2

Lp. Typ Rodzaj maszyny

1 Friedrichshafen FF49b Wodnopłat wywiadowczy

2 Friedrichshafen FF33E Wodnopłat wywiadowczy

3 ŁCtbeck TravemCmde F4 Wodnopłat wywiadowczy

4 Friedrichshafen FF33E Wodnopłat wywiadowczy

5 Friedrichshafen FF33 L Wodnopłat wywiadowczy

6 Sablatnik SF-5 Wodnopłat wywiadowczy

7 DFW C-IV Lądowy wywiadowczy

8 DFW C-JV Lądowy wywiadowczy

9 Albatros D-V Lądowy myśliwski

1O Albatros B-II Lądowy szkolny

Ponadto w skrzyniach znajdowało się 7 szkolnych łodzi latają

cych FBA-18O oraz 9 patrolowych łodzi latających Nieuport Mac- 

chi M-9.

Teoretycznie dysponowano więc pokaźną liczbą 26 maszyn, ale 

sprzęt ten był zużyty 1 przestarzały. Morskie siły powietrzne repre

zentowały znikomy potencjał militarny. Jednak sam fakt powołania 

wówczas do życia lotniczej Jednostki do współpracy z marynarką 

wojenną świadczył o znaczeniu, jakie przywiązywano do lotnictwa 

morskiego.

Jakkolwiek sprawa sprzętu pozostała wówczas zagadnieniem du

żej wagi, w budżecie Marynarki Wojennej na rok 1922 nie prze

widziano żadnych funduszy na ten cel. Sytuacja wywołała ostry 
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sprzeciw ze strony dowództwa lotnictwa morskiego . W dniu 15.V.1922r. 

lotnictwo morskie przydzielono do Departamentu Żeglugi Powietrz

nej MS Wojsk. 1 wcielono do 2 pułku lotniczego w Krakowie jako 

Detaszowany Dyon Lotnictwa Zwiadowczego w Pucku. W tym czasie 

na lotnisku w Pucku, pomimo kiepskiego sprzętu, w dalszym ciągu 

przeprowadzano szkolenie i współdziałano z marynarką, dokonując 

m.in. rozpoznania nad morzem 1 Informując dowództwo floty o ruchu 

okrętów oraz o przelatujących obcych samolotach. W połowie 1922 

roku rozpoczęto szkolenie obserwatorów morskich i strzelców po- 
9 

kładowych w strzelaniu i bombardowaniu .

Pod koniec 1922 roku dowództwo lotnictwa morskiego objął mjr 

obs. Bielawski, w ślad za nim zostało skierowanych do Pucka kilku 

oficerów w celu uzupełnienia stanu personelu latającego. Wobec bra

ku perspektyw na rychłe otrzymanie nowego sprzętu, na przełomie 

lat 1922/23 podjęto decyzję o skierowaniu do remontu w Centralnych 

Warsztatach Lotniczych samolotów Macchi M-9 znajdujących się na 

składzie. Jednocześnie ostatecznie zrezygnowano z montażu wodno— 
płatów FBA-18O. Przyczyną był daleko posunięty stopień zużycia 

maszyn, dopełniony długim składowaniem w wilgotnym klimacie.

W marcu 1923 roku przemianowano jednostkę, która od tej chwili 

otrzymała nazwę Morski Dywizjon Lotniczy; jej dowódcą został ppłk 

obs. Antoni Leonkow. MDLot. usamodzielnił się jako jednostka woj

skowa, pozostając w bezpośredniej zależności służbowej od Depar

tamentu Żeglugi Powietrznej MS Wojsk, pod względem wyposażenia 

w sprzęt, zaopatrzenia materiałowego i przydziału personelu lata

jącego, a od Kierownictwa Marynarki Wojennej w zakresie wyszko

lenia, taktyki i służby operacyjnej.

W tym samym czasie szef Departamentu Żeglugi Powietrznej 

MSWojsk. gen. Armand Levecque ulokował we francuskich wytwór

niach lotniczych zamówienia na dostawę morskiego sprzętu latają

cego. Zamówienia zostały przyjęte, ale z wyznaczeniem terminu do
stawy przypuszczalnie na rok 1925.

8 CAW, Zesp. KMW, Ł. 153. 
9 Relacja Adolfa Stempkowskiego.
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W pierwszej połowie 1923 roku zmontowano w Pucku wyremonto

wane Macchi M-9, które dopuszczono do lotów, jednak z ogranicze

niem. Zakaz dotyczył m.in. wykonywania ostrych zakrętów i gwałtow

nych ruchów sterami . Pozostające na stanie stare wodnopłaty 

Friedrichshafen i Sablatrdk zostały przekwalifikowane na roni ery, 

czyli samoloty przeznaczone do nauki prowadzenia samolotów w linii 

prostej po wodzie.

W połowie 1923 roku opracowano projekt zorganizowania w Puc

ku szkoły obserwatorów lotniczych oraz szkoły strzelania i bombardo

wania. Zamierzano przy tym wykorzystać obszar Zatoki Puckiej jako 

poligon do ostrego bombardowania i strzelania do celów pływających. 

W tej sprawie przybył w październiku 1923 r. do Pucka kpt. obs. 

Witold Adam Karczewski, zastępca komendanta Oficerskiej Szkoły 

Obserwatorów Lotniczych. Podczas jednego z lotów doświadczalnych 

nad zatoką na M-9 kadłub maszyny przełamał się i bezwładny wod- 

nopłat wpadł do morza. W katastrofie zginął kpt. Karczewski oraz 

por. pil. Ludwik Patalas. Po wypadku wycofano wszystkie M-9 z eks

ploatacji, oddając je do przeróbki. Renowacja polegała na wzmocnie

niu okuć i podłużnie kadłuba. Do lotu dopuszczono ponownie tylko 
6 maszyn, które otrzymały numery MDLot. 21 do 26^^.

Oczekiwane od dawna pierwsze maszyny francuskie dotarły do 

Pucka w listopadzie 1924 r. Były to 4 łodzie latające LeO H-13E, 

które zamierzano wykorzystać jako samoloty szkolne i patrolowe 

bliskiego zasięgu. Po otrzymaniu następnych maszyn zreorganizo

wano MDLot. Skład organizacyjny jednostki według stanu na dzień 
12 

26.V.1926 r. przedstawiał się następująco :

Album lO-lecia Lotnictwa Polskiego. Poznań 1930, ss. 126-130.

Tamże, s. 127 i 128 oraz relacje Adolfa Stempkowskiego, Henry
ka Wiechcińskiego i Mieczysława Wilanda.

Protokół z 26.05.1926 r. CAW, Zespół Dowództwa Lotnictwa.
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Tabela 3

Pododdział Użytek 
bieżący Zapas Razem Typ

Eskadra morska 
ob s erwacyj na 6 2 8 LeO H-13E

Eskadra morska 
niszczycielska 6 2 8 Latham 43HB-3

Eskadra szkolna 2 2 4 CAMS-3O E

Razem: 14 6 20

Proj ektowana 
eskadra pińska 4 2 6 FBA-17

Ogółem: 18 8 26

Ostatnie samoloty z dostaw- francuskich nadeszły w 1927 roku. 

Ogółem otrzymano w latach 1924-1927 42 fabrycznie nowe maszy

ny, z tego 39 wodnopłatów i 3 samoloty lądowe.

Szczegółowe zestawienie dostaw przedstawiało się następująco :

Tabela 4

Typ Liczba Nr nr Prze znać zenie

LeO H-13E 4 1.1-1.4 Szkolno-patrolowy
CAMS-3OE 4 2.1-2.4 Szkolny
Latham 43 HB-3 8 3.1-3.8 Niszczycielski
Schreck FBA-17 HE-2 6 4.1-4.6 Szkolny
Schreck FBA-17 HMT-2 1O 5.1-5.10 Patrolowy (amfibia)
LeO H-135 B~3 7 6.1-6.7 Niszczycielski 

( amfibia)

Razem: 39

Wyposażenie poszczególnych pułków w materiał w latach 1924-27.
CAW, Zespół Dowództwa Lotnictwa, t. 36 i 40.
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Tabela 4 (cd.)

Typ Liczba Nr nr Przeznaczenie-

Lądowe:

HD-14E2 i 1 30,32 Łącznikowy

MS-ARA35 EP2 i i 50.46 Łącznikowy

H-28S ! * 30.14 S Sanitarny

Ogółem: 42 1
-----  — ----———--------- J

W latach 1926 i 1927 wszystkie stare samoloty pochodzące z po

przednich dostaw zostały skasowane. Latem 1926 roku przeprowa

dzono próby współpracy z flotyllą pińską, a w 1927 roku utworzo

no rzeczną eskadrę lotniczą detaszowaną do Pińska. Jednostka 

©trzymała 6 amfibii FJ3A-17 HMT-2, a dowódcą jej został por, obs. 

Dawldek. W późniejszym okresie zastąpił go na tym stanowisku kpt 

pil. obs. Kryński.

W 1927 roku rozbudowano bazę macierzystą w Pucku. M.in. za

montowano dźwig do ustawiania ciężkich łodzi latających na wodzie, 

zmodernizowano hangary, zbudowano stację paliwową itd. Dowódcą 

jednostki został mianowany kmdr ppor. pil. obs. Karol Trzasko-Durski.

Skład organizacyjny MDLoL w 1927 roku po przeprowadzonych 

zmianach przedstawiał się następująco:

- eskadra szkolna i bliskich wywiadów (CAMS i FBA);

— eskadra wielosiinikowa dalekich wywiadów (Latham i LeO H);

— rzeczna eskadra lotnicza w Pińsku (amfibie FBA).

Zadania wykonywane przez MDLot. uległy znacznemu rozszerze

niu. Oprócz lotów patrolowych brano również udział w wielu innych 

operacjach, m.in. w ćwiczeniach floty, towarzyszeniu okrętom wycho

dzącym na pełne morze, kierowaniu oraz korygowaniu ognia artyle

rii okrętowej- i nadbrzeżnej, akcjach ratunkowych itd. Podczas zimy 
1929 roku, kiedy mrozy sięgały około -4O°C, część wybrzeża zo

stała odcięta od. świata, Wodnopłaty MDLot. zaopatrywały wówczas

71



Hel w żywność 1 leki oraz dostarczały pocztę. Ponadto podczas 

lotów patrolowych odkrywano i lokalizowano położenie statków żaku— 
14 tych w lodach na wiele tygodni

3. Okres podległości Kierownictwu Marynarki Wojennej 
(1929-1939)

W okresie 1929/30 MDLot. został całkowicie podporządkowany 

Kierownictwu Marynarki Wojennej. W tym czasie dowódcą dywizjo

nu został kmdr ppor. pil. Edward Szystowski. Zmieniono również 

skład osobowy dowództwa i sztabu jednostki. Rozszerzono 1 uści

ślono zakres działania jednostki, określąjąc zakres użycia lotnictwa 

morskiego.

Morski Dywizjon Lotniczy miał działać na korzyść marynarki 

wojennej przez:

- rozpoznawanie ruchu floty 1 lotnictwa nieprzyjaciela,

- wykrywanie pól i zagród minowych,

- zwalczanie lotnictwa nieprzyjaciela,

- niszczenie obiektów naziemnych marynarki, jak porty, lotniska 

morskie, bazy i Id.,

- niszczenie okrętów za pomocą bomb i torped,

— atakowanie okrętów podwodnych za pomocą bomb głębinowych, 

- stawianie zapór minowych,

- odparcie desantu morskiego przez atakowanie transportowców 

na mprzu lub w momencie wyokrętowania,
15- wykonywanie innych poruczonych operacji

Po określeniu tak szerokiego wachlarza zadań stało się jasne, 

że wyposażenie, jakim wówczas dysponowano, nie daje możliwości 

realizacji tych licznych obowiązków. Potrzebą najpilniejszą stało się, 

14 "Album lO-lecia..." ; op. cit., s. 130.

Tamże oraz "Regulamin służby lotnictwa KMW" (1930).
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podobnie Jak przed kilku laty, zwiększenie stanu posiadanego sprzętu. 

Ponadto wyłoniła się potrzeba wprowadzenia nowych maszyn, zdolnych 

do przeprowadzania ataku torpedowego oraz samolotów myśliwskich 

przeznaczonych do zwalczania lotnictwa nieprzyjaciela. Problemami 

produkcji sprzętu dla lotnictwa morskiego zainteresowano wytwórnie 

krajowe, ponieważ podstawowym kryterium przy ocenie spodziewa

nych propozycji była zasada, że nowe maszyny będą skonstruowa

ne i zbudowane przez rodzimy przemysł lotniczy.

Pierwsze oferty na samoloty napłynęły w roku 1929 z firm Zakła

dy Mechaniczne Plag© i Laśkjewicz w Lublinie oraz z Podlaskiej 
Wytwórni Samolotów. Pierwsza propozycją (z października 1929 r.) 

dotyczyła dostawy licencyjnych samolotów konstrukcji firmy Fokker 
F-VII W/3 m lub T-IAĄ a druga wodnej wersji samolotu PWS-2O T, 

posadowionego na drewnianych pływakach. Następne oferty z lat 

1930-31 dotyczyły propozycji dostawy kilku typów, którymi zainte

resowane było lotnictwo morskie. Reprezentowane były tam m.in. ma

szyny szkolno-łącznikowe, średnie wodnopłaty rozpoznawcze oraz 
lekkie i ciężkie wodnopłaty torpedowe^8.

Z przedstawionych ofert dokonano później wyboru maszyn pro

ponowanych przez Zakłady Mechaniczne Plagę i Laśkiewicz w Lu

blinie :

- Lublin R-XV (przemianowany później na R-XIH hydro) wodno- 

płat obserwacyjno-łącznikowyl

- Lublin R-VffT hydro (adaptacja lądowych R-V11I a) wodnopłat 

rozpoznawczy dalekiego zasięgu;

- Lublin R-XX ciężki wodnopłat torpedowo-bombowy;

- Lublin R-XXII średni wodnopłat torpedowy.

W tym samym okresie, kiedy planowano rozbudowę Morskiego 

Dywizjonu Lotniczego, ciężki kryzys gospodarczy dotknął większość 

krajów świata. Także w Polsce nastąpiło załamanie ekonomiki. Bud- 

i /ą
Andrzej Morgała: "Polskie samoloty wojskowe 1918-1.939".
Warszawa 1972, ss. 4 32-436,
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żęty uległy drastycznym uszczupleniem. Również preliminarze utrzy

mania wojska były poważnie ograniczone i uwzględniały jedynie 

środki na podtrzymanie egzystencji oddziałów.

W zakresie zakupu sprzętu dla marynarki wojennej poważny 

wpływ wywarły środowiska lansujące poglądy o Polsce mocarstwo

wej posiadającej terytoria zamorskie. Jednym z ówczesnych środków 

oddziaływania na arenie międzynarodowej była silna flota oceanicz

na, której Polska wówczas nie posiadała. Na przełomie lat dwudzie

stych i trzydziestych podjęto decyzję o zakupie kilku dużych okrę

tów, mających .utworzyć zalążek polskiej floty bojowej. Zaangażowa

nie środków w budowę niszczycieli i okrętów podwodnych spowodo

wało wstrzymanie dotacji przeznaczonych na zakup sprzętu i urzą

dzeń związanych z obroną wybrzeża, w tym również lotnictwa mor

skiego. Zaniedbania w tej dziedzinie wywarły ujemny wpływ na póź

niejszy potencjał obronny Polski nad Bałtykiem, jednak ludzie odpo

wiedzialni za los lotnictwa morskiego nie ustawali w dążeniu do 

zmiany tego stanu rzeczy. Widząc katastrofalny stan sprzętu i brak 

perspektyw jego poprawy w najbliższym czasie, zwracali się z ape

lami do społeczeństwa i z memoriałami do władz. Proponowano udzie

lenie pomocy w dostawie sprzętu oraz rozbudowę lotnictwa morskie

go do poziomu zapewniającego wykonanie zadań określonych w za

kresie działania MDLot. W prasie oraz w wydawnictwach okoliczno

ściowych ukazywały się na ten temat liczne publikacje. Szczególnie 

aktywnym propagatorem lotnictwa morskiego był kmdr por. piL obs. 

Karol Trzasko-Durski.

W latach 1930 i 1931 w jednostce lotnictwa morskiego nastąpił 

znaczny ubytek sprzętu. Większość zakupionych ma zyn francuskich 

oddano do kasacji. Wodnopłaty były konstrukcji drewnianej i w oma

wianym czasie kończył się okres ich użytkowania. W roku 1931 

z dwóch kadłubów skasowanych CAMS-3O E wykonano ślizgacz na

pędzany silnikiem 150 KM, który wykorzystywano do rejsów po za- 
17 toce z Pucka do Gdyni i na Hel 

17
Według relacji Bolesława Kaczyńskiego, Bolesława Rusaka i Le
ona Soińsklego.
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W lutym 1931 r. zbudowano w Państwowych Zakładach Lotniczych 

nową amfibię PZL-12 o konstrukcji całkowicie metalowej, przeznaczoną 

do szkolenia i służby patrolowej. Podczas jednego z lotów doświad

czalnych samolot został rozbity, grzebiąc pod szczątkami konstruk

tora inż. Zygmunta Puławskiego, wybitną postać w historii polskiego 
, , . . 18lotnictwa

Pierwsze poczynania w zakresie uzyskania nowego sprzętu skoń

czyły się niepowodzeniem. Do budowy amfibii nie powrócono.

Następny prototyp, tym razem wodnopłat pływakowy, został wy

konany w zakładach Plagę i Laśkiewicz pod koniec 1931 roku. Był 

to lądowy samolot R-XIV (nr 54.15), postawiony na pływakach. Pro

totyp oznaczony jako R-XID bis wypróbowano w Pucku na przełomie 

lat 1931/32. Maszyna odznaczała się dobrymi właściwościami lotno- 

pilotażowyml 1 została oceniona pozytywnie.

W marcu 1932 r. na polecenie MSWojsk. przeprowadzono lustra

cję stanu wyposażenia MDLot. Inspekcji dokonał gen. Burchardt- 

-Bukacki, inspektor GISZ do spraw marynarki wojennej. Stwierdzo

no wówczas, że w tym czasie jedynym pełnosprawnym sprzętem 

latającym było 5 samolotów przejściowych typu Bartel BM-5c 

(HS 300). Natomiast większość wodnopłatów francuskich znajdowała 

się w stanie kwalifikującym sprzęt do kasacji. Raport gen. Burchardt- 

-Bukackiego kończył się konkluzją, że MDLot. jako jednostka bojo- 
19 wa przestał faktycznie istnieć

Sprawa nabycia nowych wodnopłatów dla MDLot ruszyła z miej

sca dopiero w roku 1932. W latach 1932-1934 zawarto następujące 

umowy na budowę i dostawę maszyn:

a) 9.01.1932 r. nr 144/31 na budowę trzech R-XIII bis nr 701- 

-703, (dostawa pod koniec 1932 r.);

b) 26.02.1932 r. nr 173/31 na budowę czterech Lublin R-VHI bis 

i ter, adaptowanych z używanych liniowych R-VII1 a nr 801-803, 

(dostawa trzech samolotów w połowie 1933 r. - z jednego zrezyg

nowano) ;

1 R A Morgała: op. ciL, ss. 399 i 340. 
19 CAW, Zespół Szefa Sztabu Głównego, t. 91.
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c) w 1933 r. nr 59/32 na prototyp dużego wodnopłata torpedo

wego R-XX (cena 425 tys. zł), (dostawa w I połowie 1934 r.);

d) 5.05.1933 r. nr 19/33 na dziesięć R-XIII ter nr 704-713, pły

waki metalowe Short (dostawa w połowie 1934);

e) 23.05.1934 r. nr 56/34 na sześć R-XIIIG nr 714-719 + jeden 

dodatkowy nr 720 (jako ekwiwalent za nie dostarczony R-VUI bis 
20 nr 804), (dostawa do końca 1934 r.)

Uzbrojenie R-XHI składało się z 1 karabinu maszynowego Vickers 

+ 3 ładowniki po 97 naboi i 6 bomb po 12,5 kg; łączny ładunek 

bomb wynosił 75 kg.

W latach 1932-1935 dostarczono do MDLot. 24 samoloty, z tego:

Tabela 5

Typ Liczba Nr nr

R-XHI bis 3 707-703

R-XIII ter 1O 704-713

R-XIII G 7 714-720

R~XX 1 806

R-VIII bis/ter 3 801-803

Ogółem 24

Zapewniono także napływ nowych kadr do personelu latającego. 

Ze szkół lotniczych uzyskano młodych pilotów, a obserwatorów zwer

bowano wśród oficerów marynarki, promowanych w latach 1932-1934.

Czynniki odpowiedzialne za stan i jakość sprzętu lotnictwa mor

skiego podejmowały nadal wysiłki w kierunku rozbudowy MDLot. 

Projekt budżetu Marynarki Wojennej na lata 1933-1934 w dziale

A.Morgała: op.cit., rozdział XII.
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dotyczącym lotnictwa morskiego odpowiadał wytycznym do użycia 
21lotnictwa z roku 1930

Razem: 10.926.500 zł

Z preliminowanych kwot zamierzano zakupić:

a) 12 wodnosamolotów dla eskadry torpedowej 8,346.500 zł

b) 6 wodnosamolotów rzecznych 948.000 zł

c) 1 wodnosamolot szkolno-treningowy 132.000 zł

d) 14 myśliwców klasy "P" (i rata) 1.000.000 zł

e) dla morskiej kompanii balonowej:

- 1 balon obserwacyjny BM | 500.000 zł
- 1O balonów zaporowych N-NN J

Projekt preliminarza budżetowego w tej postaci nie został uchwa

lony. Na rok budżetowy 1933/34 przydzielono na sprzęt latający 

około 1.100 tys. zł, a więc zaledwie 1O% preliminowanych pierwot

nie kwot. W latach 1931-1935 efektywnie wydatkowano na sprzęt 

latający dla MDLoL 2.950 tys. zł; z tej kwoty przypadało na po~ 
22 szczególne lata .

Tabela 6

Rok (kalendarzowy) 1931 1932 1933 1934 1935

Suma wydatków 
(tys. zł) 70 305 420 1545 610

Razem: 2950

21 Na podstawie publikacji Leszka Komudy w tygodniku "Skrzydlata 
Polska" z lat 1964-1965 oraz według materiałów uzupełniających 
Mieczysława Wllanda, inż. Zbigniewa Burzyńskiego, mgr. Inż. 
Kazimierza Sławińskiego 1 innych.

72 Dane wynikające z realizacji umów na dostawę sprzętu latające
go dla MDLoL w latach 1931-1935 pokrywanych ze środków bu
dżetowych i z innych źródeł (akta wytwórni Plagę i Laśklewicz 
za lata 1930-1935 r.).
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Suma rzeczywistych wydatków na wodnosamoloty za okres pięciu 

lat wynosiła zatem około 27% kwoty preliminowanej w latach 1933/34, 

niezbędnej do postawienia na właściwym poziomie polskiego lotnictwa 

morskiego. Chroniczne niedofinansowanle było charakterystyczne dla 

prawie całego okresu istnienia dywizjonu, a przytoczone wyżej dane 

w wymowny sposób ilustrują stopień trudności, z jakimi borykano się 

w zakresie dostaw sprzętu Idtającego.

Po zrealizowaniu dostaw i skompletowaniu nowych załóg, organi

zacja MDLot. pod koniec 1934 r. przedstawiała się następująco:

a) 1 eskadra liniowa (R-VHl) ;

b) 2 eskadra liniowa (R-XI1I ter/G) ;
c) 3 projektowana eskadra torpedowa (R-XX);

d) 4 eskadra szkolna (R-XHI bis/ter, BM-5a)i

e) rzeczna eskadra lotnicza (FB A-17 HMT2, R-XIII bis) .

Dostarczone samoloty R—XIII i R-VIII były maszynami udanymi, 

jednak o ograniczonych możliwościach użycia. Prawidłowe w pilotażu 

i proste^ w obsłudze nie odznaczały się wysokimi walorami bojowymi. 

Można je było wykorzystać jedynie do szkolenia i służby patrolowej. 

Maszyną zdolną do wykonania skutecznego ataku niszczycielskiego 

miał być R-XX1I, ale wskutek trudności finansowych z projektu zre

zygnowano.

W roku 1929 MDLot otrzymał pierwsze oferty z wytwórni Plagę 

i Laśkiewicz oraz z Podlaskiej Wytwórni Samolotów na sprzedaż 

ciężkich wodnopłatowców. Sprawę sfinalizowano w roku 1933 podpi

saniem umowy o wodnopłat Lublin R-XX, który został ukończony 

w czerwcu 1934 r. i niezwłocznie wysłany do Pucka. Próby w locie 

i przeróbki maszyny trwały do końca października 1935 r. W dniu 

30.10.1935 r. maszyna została zgłoszona do odbioru końcowego. 

W roku 1935 podpisano również umowę na dostawę serii 6 wodno

płatowców R~XX z terminami dostaw od 1.06.1936 r. do 1.05.1937 r. 

Budowę serii rozpoczęto w II połowie 1935 r., ale produkcja szła 

opieszale i nierytmicznle, przerywana poprawkami zgłaszanymi w wy

niku prób z prototypem.. Uzyskał on opinię maszyny niedopracowanej, 
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to jest niestatecznej w niektórych fazach lotu i trudnej w pilotażu 

wskutek znacznej wędrówki środka ciężkości.

Według raportu Kierownictwa Marynarki Wojennej z 26;O9.1936 r. 

stan MDLot. po pierwszej fazie wymiany sprzętu przedstawiał się 
23następująco :

1) stan osobowy MDLot. 32 oficerów

311 podoficerów i żołnierzy

Razem: 343

2) sprzęt:,

Tabela 7

Typ MDLot. Puck Eskadra
wPińsku

Razem

R-XX 1 1

r-viii 3 - 3

R-XPI 17 1 18

FBA-17 HE 2 1 - 1

FBA-17 HMT2 — 5 5

BM-5c 3 — 3

Ogółem: 25 6 31

W tym samym czasie, to jest w roku 1936, powstał projekt zor

ganizowania Jednostki obserwacyjno-zaporowej balonów na uwięzi, 

podporządkowanej 1 Morskiemu Dywizjonowi Artylerii Przeciwlotni

czej w Gdyni. Latem 1936 roku uformowano przy 1 batalionie balo

nowym w Toruniu specjalną kompanię balonową detaszowaną do 

Marynarki Wojennej w celu zebrania doświadczeń. W skład kompanii 

wchodził Jeden balon obserwacyjny morski typu Caąuot BM oraz 

pluton balonów zaporowych z dziesięcioma tandemami typu N-bIN . 

Jednostka dokonała szeregu ćwiczeń w zakresie współpracy z arty-

CAW, Zespół Kancelarii Sztabu Głównego, t. 109.
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lerią przeciwlotniczą, zajmując kolejno stanowiska na Wzgórzach 

Redłowskich w Gdyni, na Oksywiu 1 na Helu. W trakcie ćwiczeń 

spłonął od uderzenia pioruna balon BM; zastąpiono go standardowym 

balonem BD. Następne ćwiczenia przeprowadzono w latach 1938 i 

1939, po czym kompania balonowa odesłana została z Wybrzeża 
. . , ,24w głąb kraju

W dniu 21.10.1936 r. przedstawiono 6~łetni plan rozbudowy Ma

rynarki Wojennej, w którym dla rozwoju MDLot przewidziano nastę

pujące środki:

, Tabela 8

Zamierzenie Plan 6-letni 
( sd)

Projekt na lata 
1938/39 ( zł)

Eskadra wodnopłatów 
torpedowych

5.65O.OOO 3.97O.OOO

Hangary dla ww. 
wodnopłatów

560.000 560.000

Baza na Helu 4.8OO.OOO 100.000

Koszary 1 budynki 
gospodarcze 1.44O.OOO 400.000

Zbiorniki na materiały 
pędne

240.000, 60.000

Ogółem: 12.690.000 5.O9O.OOO

W podjętym .przedsięwzięciu zwracała uwagę wysoka ranga przy

pisywana lotnictwu morskiemu w ramach rozwoju Marynarki Wojennej, 

W omawianym projekcie lotnictwo znajdowało się na czwartym miejscu, 

po budowie głównego ośrodka oporu w Jastarni, zakupie okrętów wo

jennych we Francji i ciężkiej baterii nadbrzeżnej dla obrony Helu. 

Wydatki zamierzano pokryć z budżetu .Marynarki Wojennej, z kre

dytów uzyskanych z Funduszu Obrony Narodowej, z pożyczki obrony 

przeciwlotniczej i z pożyczek zagranicznych.

24
Według relacji inż. Zbigniewa Burzyńskiego i mgr. inż. Kazimie
rza Sławińskiego.
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Pomimo zatwierdzenia programu rozwoju MDLot., w pierwszych 

dwóch latach jego realizacji przyznano kwoty znacznie niższe od 

preliminowanych. Brak funduszy powodował konieczność korekty za

mierzeń, gdyż przyjęte założenia planu 6-letniego okazały się nie- 
25 realne .

Najbardziej nabrzmiałym problemem była sprawa uzyskania pełno

sprawnego sprzętu bojowego, ponieważ posiadane samoloty typu 

Lublin mogły służyć jedynie do celów pomocniczych. Przedłużające 

się próby i przeróbki wodnopłatu R-XX spowodowały, że zrezygno

wano z samolotów tego typu. Budowę serii R-XX A wstrzymano 
26 w połowie 1936 roku , a prototyp R-XX skasowano w drugiej po

łowie 1937 roku.

12.04.1937 r. podpisano z Lubelską Wytwórnią Samolotów umowę 

nr 11/37 na budowę prototypu ciężkiego wodnopłatowca torpedowego 

LWS-5. Nowa maszyna stanowiła adaptację samolotu bombowego 

LWS-4 "Żubr11. Koszt budowy prototypu został określony w przybli

żeniu na 500 tys. zł, a termin dostawy ustalony na 12.12.1937 r. 

Łańcuch niepowodzeń również i w tym przypadku nie został przerwa

ny. Prace przy budowie LWS-5 przebiegały powoli, przy czym decy

dujący wpływ na opóźnienie miała katastrofa podczas lotu prototypu 

bombowca "Żubr", który stanowił pierwowzór dla LWS-5. Brak infor

macji o przyczynach katastrofy, a wreszcie późny termin dostarcze

nia orzeczenia i propozycje dokonania przeróbek sprawiły, że na 

początku 1938 roku zrezygnowano z LWS-5, przerywając ostatecznie 
27 prace przy budowie prototypu w marcu tego samego roku

CAW, Zespół Kancelarii Sztabu Głównego, t. 167.

Samoloty R-XXA przemianowano na LWS-1 po zlikwidowaniu w paź
dzierniku 1935 r. Zakładów Mechanicznych Plagę i Laśkiewicz 
i przejęciu wytwórni przez spółkę pod nazwą Lubelska Wytwórnia 
Samolotów.

Według relacji oraz dokumentów Edmunda Piotrzkowskiego, Bole
sława Rusaka, Jana Bartolewskiego, Leona Soińskiego oraz inż. 
Janusza Lahgego.
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Po kolejnym niepowodzeniu przemysłu krajowego przy budowie 

ciężkiego wodnopłatu torpedowego, zrezygnowano z budowy w kraju 

maszyn tej klasy i zdecydowano o dokonaniu zakupu za granicą. 

W tej sprawie rozpatrzono kilka ofert, wybierając ostatecznie świetr- 

ną maszynę konstrukcji włoskiej Cant Z-5O6B. Decyzję co do za

kupu samolotów tego typu podjął Generalny Inspektorat Sił Zbroj

nych w dniu 18.12.1937 r. Sprawę sfinalizowano podpisaniem w War

szawie umowy nr 370/38, sporządzonej dnia 30.07.1938 r. na do

stawę 6 samolotów Z-5O6B wraz z silnikami zapasowymi 1 uzbro

jeniem. Koszt jednej maszyny wynosi 780 tys. zł, a termin dostar- 
28 wy określono na okres od 26.06. do '26.07.1939 r.

Na początku 1939 roku MDLot. otrzymał 2 nowe wodnopłaty 

szkolno—patrolowe, mianowicie RWD—17W 1 Nikol A-2. Były to pierw

sze nowe samoloty po przeszło pięcioletniej przerwie w dostawach. 

Seryjne RWD-17W miały zastąpić wysłużone R-Xin. Zamówiono 

pierwszą partię pięciu maszyn z zapewnieniem terminu dostawy 

w połowie 1939 roku.

Dla samolotów torpedowych Cant wykonano w Warsztatach Por

towych Marynarki Wojennej w Gdyni dwie motorówki o wyporności. 
17 t (oznaczone prawdopodobnie jako L-2 i L-3) .przeznaczone 

do holowania wodnopłatów, Jak również dwie krypy pomocnicze do 

zaopatrywania samolotów w amunicję 1 torpedy.

W dniu 10.05.1939 r. szef Kierownictwa Marynarki Wojennej 

wystąpił z wnioskiem do szefa Sztabu Głównego o zamówienie na

stępnych 12 samolotów Cant, licząc na uzyskanie dotacji z poży- 
29 czki obrony przeciwlotniczej . Sprawy dostawy sprzętu dla MDLot. 

ruszyły więc z martwego punktu. Trzeba jednak stwierdzić, że sta

ło się to przynajmniej z dwuletnim opóźnieniem.

CAW, Zespół KMW, t. 468.

CAW, Zespół Kancelarii Sztabu Głównego, t. 137.
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4. Przygotowanie ćto wojny 1 udział w niej MDLot.

Od chwili zagarnięcia przez Hitlera Czechosłowacji i litewskiego 

terytorium Kłajpedy w marcu 1939 r. wzrosło gwałtownie napięcie 

polityczne w Europie. W Polsce podjęto — niestety z dużym opóź

nieniem - przygotowanie kraju do odparcia spodziewanego ataku. 

Od marca 1939 r. wprowadzono w MDLot regularne loty patrolowe, 

dokonywane trzy razy dziennie na rozpoznanie ruchu statków 1 

przelotu obcych samolotów nad' pełnym morzem. Obszar rozpozna

nia podzielono na trzy sektory: zachodni, sięgający do Ławicy 

Słupskiej i rejonu Łeby, centralny oraz wschodni do wysokości 

Piławy.

Patroli dokonywano na samolotach R-XIII ter i G, rozpoznając 

wiele konwojów płynących w kierunku Piławy i Królewca. Nie oby

ło się przy tym bez incydentów w postaci spotkań z niemieckimi 

wodnopłatoml typu Heinkel, zmuszenia, do odlotu poza wody teryto

rialne sterowca Graf Zeppelin U, rozbicia na wodzie wodnosamolo

tu R-XIII G w dniu 7.07.1939 r. podczas lotu patrolowego nad stat

kiem "Hansastadt Danzig" itd. Oprócz lotów nad morzem dokonywa

no również fotorozpoznania granicy lądowej, fotografując podczas 

lotów wzdłuż pasa granicznego prace inżynieryjne przy urnocnie- 
30niach, obiekty strategiczne oraz ruchy wojsk . Na tydzień przed 

wybuchem wojny, w dniu 26.08.1939 r. przybył do Pucka pilotowa

ny przez kpt, Romana Borowca wodnopłat Cant Z-5O6B - pierwszy 

z serii zamówionych maszyn włoskich. Opóźnienie dostawy spowo

dowane zostało zwłoką w sporządzeniu przez przemysł krajowy 

dla wytwórni włoskiej wzorców (makiet) urządzeń i wyrzutników. 

Cant był niestety pozbawiony amunicji do karabinów maszynowych 

oraz bomb, które dostawca wysłał nieco wcześniej drogą morską 
31 do Gdyni

30 Według relacji Tadeusza Jeżewskiego, Edmunda Piotrzkowskie- 
go, Adolfa Stempkowskiego i innych.

31 Według relacji inz. Janusza Langego.
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W końcu sierpnia 1939 r. w przededniu wybuchu wojny stan 

MDLot. przedstawiał się następująco:
a) etan osobowy: około 300 ludzi, w tym 35 osób personelu 

latającego;
b) skład eskadr: eskadra liniowa (R-VHI i R-Xin), eskadra 

szkolna (R-XIIl) oraz pluton samolotów lądowych (R-XIII i RWO 13) ;

c) sprzęt:

15 wodnopłatów patrolowych R-XIII;

3 wodnopłaty patrolowe R-VHI 
(jeden bez silnika) ;

1 wodnopłat szkolny R-XID nr 702;

1 wodnopłat dyspozycyjny dowódcy 
dywizjonu FBA-17 HE2 nr 44;

1 prototyp RWD-17;

1 prototyp Nikol A—2 ;

1 wodnopłat torpedowo-bombowy Cant Z—5O6B;

2 samoloty RWD-13.

Razem: 25 samolotów

Oprócz sprzętu lotniczego MDLot. dysponował kilku łodziami 
, 32

motorowymi i okrętem-celem, dawnym torpedowcem ORP "ślązak" ,

W pierwszych minutach wojny 1.09.1939 r. o godz. 4.45 lotni

ctwo niemieckie uderzyło z powietrza na bazę w Pucku. Atak z wy

sokości 5000 m przeprowadziło 18 bombowców typu Heinkel He-111, 

działając bez osłony myśliwskiej. Od odłamków bomb zginął do

wódca dywizjonu kmdr por. pil. Edward Szystowski i dwóch po

doficerów, ponadto 17 żołnierzy odniosło lżejsze i cięższe rany. 

Straty materialne były stosunkowo niewielkie: uszkodzono niektóre 

zabudowania oraz pole wzlotów. Samoloty stojące w komplecie na 

wodzie, ocalały. Dowództwo jednostki objął kmdr ppor. pil. Kazi —

Na podstawie udostępnionych dokumentów oraz relacji Tadeu
sza Jeżewskiego, inż. Wiktora Leji, mgr . inż. Antoniego Mathe- 
usa, Edmunda Piotrzkowskiego, Bolesława Rusaka, Leona So- 
ińskiego i Henryka Wiechcińskiego.
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mierz Szaiewicz, który zgodnie z planem MOB zarządził przerzut 

maszyn lotem na wody zatoki wzdłuż Półwyspu Helskiego i wymarsz 

rzutu ziemnego w kierunku Władysławowa.

W dniu 2 września przed świtem wystartował z zatoki wodno- 

płat bombowo-torpedowy Cant Z-5O6B, biorąc kierunek na połud
nie. Maszyna wodowała na Wiśle koło wsi Świerże Górne nieda

leko Kozienic, a następnie, po uzupełnieniu paliwa, przeleciała na 

jezioro Siemień koło Parczewa. Dowódca załogi podjął starania o 

przezbrojenie maszyny w standardowe karabiny maszynowe i amu

nicję. W godzinach południowych dnia 9 września duży wodnopłat, 

choć starannie zamaskowany sieciami i sitowiem, został rozpozna

ny i zaatakowany przez samoloty niemieckie. Maszyna spłonęła na 

wodzie. Załoga dołączyła później do oddziału marynarzy z flotylli 

rzecznej w Pińsku, wchodzącej w skład Samodzielnej Grupy Ope

racyjnej "Polesie" dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeberga.

W wojnie obronnej Polski w 1939 roku lotnictwo morskie nie 

odegrało, niestety, żadnej roli. Przestarzały sprzęt lotni: / wyklu

czył użycie samolotów do celów bojowych. Wodnosamoloty zostały 

zresztą w większości zniszczone lub uszkodzone u brzegów Pół

wyspu Helskiego przez lotnictwo niemieckie już w pierwszych dniach 

wojny. Inaczej toczyły się wtilki prowadzone z piechotą nieprzyja

cielską przez zmobilizowany w MDLot. oddział piechoty, dowodzony' 

do U. września przez kpt. mar. obs. Eustachego Szczepaniaka. 

Szczegółowe przedstawienie działalności wojennej wspomnianego od

działu nie mieści się jednak w ramach tego opracowania.

Mało znane są losy wojenne innego pododdziału MDLot., miano

wicie plutonu łącznikowego, którego 3 samoloty stacjonowały na 

lotnisku w Rumi. Już w pierwszych dniach wojny pluton stracił 

kontakt z jednostką macierzystą I został oddany do dyspozycji 

Dowództwa Lądowej Obrony Wybrzeża. W skład plutonu wchodziły 

3 samoloty o podwoziu kołowym, mianowicie R-XIII ter, RWD-13 

SP-ATB i RWD-13 SP-BML,

W dniu 9 września maszyny zostały przerzucone na Oksywie, 

gdzie RWD-13 SP-ATB został zniszczony ogniem nieprzyjaciela 



na ziemi, a SP-BML wykonał w nocy 12 września przelot do Szwe

cji, lądując koło miasta Karlskrona. Pilotem był por. rez. pU. Edmund 

Jereczek, a na pokładzie znajdowały się Jeszcze 2 osoby.

Ostatnia maszyna z plutonu łącznikowego, to jest R-XIH ter, 

wystartowała w nocy 13 września. Załogę stanowili mat pil. Czer

wiński oraz kapitan piechoty o nie znanym nazwisku. Otrzymali oni 

zadanie dostarczenia meldunku do najbliższego rejonu działania 

zwartych formacji wojska. Niestety, zaraz po starcie samolot z nie

wyjaśnionych przyczyn spadł do morza.

Na Półwyspie Helskim znąjdowała się jeszcze jedna maszyna 

zdolna do lotu. Był to prototyp RWD-17, ukryty na wózku w lesie. 

W dniu 30 września dwaj oficerowie spoza MDLot. zmontowali i 

sprowadzili samolot na wodę, po czym wystartowali nad ranem 

z Długiej Mielizny w Zatoce Puckiej. Zaimprowizowany lot ewaku

acyjny skończył się już po kilku minutach. Po przekroczeniu pół

wyspu zgasł silnik i maszyna pod ostrym kątem spadła do norza.
33 Niefortunnych lotników wyłowiono z wody

1.10.1939 r., był ostatnim dniem walki oddziałów polskich na 

Helu. Wieczorem tego dnia nastąpiło w Sopocie podpisanie umowy 

kapitulacyjnej przez wysłanników dowódcy floty kontradm. Józefa 

Unruga z przedstawicielami niemieckiego dowództwa wojsk lądowych 

i marynarki wojennej. Nazajutrz oddziały hitlerowskie wylądowały 

na Helu. Rozpoczęła się trwająca ponad pięć lat niewola. Oficero

wie, podoficerowie i marynarze Morskiego Dywizjonu Lotniczego 

wraz z innymi*  obrońcami Półwyspu Helskiego wywiezieni zostali 

do obozów jenieckich w głębi Niemiec.

Na podstawie relacji Romana Borowca, Pawła Borzyszkow- 
skiego, Edwarda Góreckiego, Tadeusza Jeżewskiego, Bolesława 
Kaczyńskiego, mgr. inż. Antoniego Matheusa, Edmunda Pio- 
trzkowskiego, Bolesława Rusaka, Leona Soińskiego, Adolfa 
Stempkowsklego i Henryka Wiechcińsklego.

86



Kmdr por. rez. Władysław Trzciński

DZIAŁALNOŚĆ SKŁADNICY AMUNICYJNEJ

KOMENDY PORTU WOJENNEGO GDYNIA 
WE WRZEŚNIU 1939 r.X

1 września 1939 r. o godz. 05.45 warkot trzech samolotów nie

mieckich, lecących na wywiad nad port wojenny Gdynia, już po 

zbombardowaniu Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, oznajmił 

nam, że to wojna i że się już zaczęła.

Kazałem sprawdzić zamaskowanie magazynów i poczynić popraw

ki, otworzyć wszystkie drzwi i okna w magazynach oraz wzmocnić 

posterunki, które zresztą już od dnia 23.08.1939 r. były wzmacnia

ne, gdyż byliśmy po mobilizacji.

Ruch wszędzie był wielki, a od 1O dni, dzień i noc, wydawaliś
my amunicję oddziałom, przewoziliśmy ją do składów w Babim Dole1 

i Pierwoszyńskim Jarze, przemieszczaliśmy amunicję w magazynach 

tak, żeby wszystkie jej rodzaje skompletować w poszczególnych 

magazynach i łatwo dostępnych miejscach.

Władysław Trzciński był w roku 1939 w stopniu kapitana mary
narki zarządcą Składnicy Amunicyjnej Komendy Portu Wojennego 
Gdynia. Składy amunicji znajdowały się na Kępie Oksywskiej, a 
ich zadaniem było wydawanie i uzupełnianie amunicji dla oddzia
łów Lądowej Obrony Wybrzeża. Zamieszczona relacja stanowi 
fragment części drugiej wspomnień autora; jest ona przechowywa
na w Wydziale Historycznym Zarządu Politycznego Mar. Woj. 
(sygn. 182). W tekście dokonano bardzo nielicznych poprawek 
pisowni, zachowując autentyczny styl autora. Przypisy pocłiodzą 
od redakcji.

1 Autor stosuje używaną przed wojną nazwę Babi L l; dzisiaj osa
da ta nazywa się Babic Doły.

87



Amunicji mieliśmy bardzo dużo, gdyż liczono się z odcięciem 
2 

tak zwanego korytarza* ”, a więc i uniemożliwieniem późniejszego do

wozu z kraju. Zgodnie z tymi przewidywaniami zostało także "pod- 
3 rzucone" na Westerplatte jedno działo kalibru 76 min > 6 j.o. do 

niego.

Używaliśmy już kryptonimów przy rozmowach telefonicznych. Ja 

w składnicy w Wąwozie Ostrowskim nazywałem się "Struś", bosman 

Wróbel w Babim Dole "Kaczka", a bosman Pacholczyk w Pierwo- 

szyńsklm Jarze "Wrona". Rygorystycznie przestrzegaliśmy zaciem

niania.

Z terenem składnicy sąsiadowała 1 bateria artylerii przeciwlot

niczej 1 Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, która sta

nowiła bezpośrednią obronę składnicy, a jednocześnie dodatkowy 

cel dla nieprzyjaciela. Każde odezwanie się baterii ściągało natych

miast ostrzał nieprzyjacielski na składnicę również.

Dnia 1 września 1939 r. o godz. 12.45 od strony wschodniej 

usłyszeliśmy silny warkot samolotów. Było ich wiele (jak potem po

liczyłem 27), bo powietrze aż drżało, ale ich widać nie było, gdyż 

wysoko szły, a kolor ich farby doskonale harmonizował z tłem nie

ba. W stożku martwym 1 baterii przeciwlotniczej zeszły pojedynczo 

z wysokiego pułapu na niższy, z którego następnie lotem nurkowym 

bombardowały- port wojenny na Oksywiu, a odchodząc po nalocie 

nisko jeden w prawo, a drugi w lewo nad Płytą Oksywską, siały 

gęsto pociskami z broni pokładowej po będących jeszcze wtedy 

w białych czapkach marynarskich obrońcach Wybrzeża. Tak nisko 

lecieli, że widać było ich twarze, a na trawie od pędu pozostawała 

wyraźna smuga.
Bateria strzelała wprawdzie, ale ogień jej był nieskuteczny. Je

den z samolotów zrzucił bomby do morza na wysokości składnicy.

W czasie tego 15-minutowego nalotu został zniszczony port wo

jenny, zatopionych kilka okrętów ze składu naszej floty oraz znisz-

*” Mianem "korytarza" określała propaganda niemiecka przedwojenny 
obszar polskiego Pomorza.

3
Jednostek ognia.
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czone Warsztaty i Zakłady Broni Podwodnej i Uzbrojenia. Na szczę

ście s/s "Gdynia", który rano jeszcze był w porcie, zdążył wyjść 

w morze.

Jedna z bomb trafiła w Zakłady Uzbrojenia i Broni Podwodnej, 

byli zabici i ranni, m.in. obywatelka Gajewska, a znanemu z dobrej 

fachowej pracy chor. mar. Janowi Lichemu odłamek bomby odciął 

prawą rękę. Byli również z bici i ranni na OORP "Mazur", "Nurek" 

1 innych, a także na latarni oksywskiej oraz w baterii Canet, gdzie 
4jedno działo zostało uszkodzone . Kiedy z latarni niesiono rannych 

do szpitala, to oni prosili: "Koledzy pomścijcie nas".

Doszły również wiadomości o ciężkich walkach w rejonie Orło

wa i w innych miejscach. Nawała hitlerowska całą swoją potęgą 

z powietrza, morza i lądu parła na nas, pomimo mężnie stawianego 

oporu naszych oddziałów.

Straty były duże, ale i nieprzyjaciel nie mniejsze ponosił. Na 

razie na teren składnicy nie padł jeszcze żaden pocisk, alt zda

wałem sobie sprawę, że jestem jako obiekt zasadniczym celem za

równo nalotów, jak 1 ostrzeliwania artyleryjskiego, gdyż zniszcze

nie zapasów amunicyjnych siłą faktu kończyło walkę.

2 wrzeęnla. Pogoda piękna - ciepło. Nadchodzą wiadomości o 

ciężkich walkach na przedpolu Gdyni. 2 Morski Batalion Strzelców 

walczy w okolicy Orłowa i Redłowa. Składnica wydaje amunicję od

działom. "Schleswig-Holstein" ostrzeliwuje ogniem swych dział Hel 

i Westerplatte.

Około godziny 14.00 w Zatoce Puckiej nalot na s/s "Gdynia", 

który tonie. Do pływających po morzu marynarzy samoloty nieprzy

jacielskie otwierają ogień z broni pokładowej, a niektóre rzucają 

jeszcze bomby.

Pod wieczór przelatuje nasz nowy hydroplan, zbudowany we 

Włoszech typu Cant. Pilotuje go por. mar. Roman Borowiec. Widzia-

Składająca się z 2 dział kal. 1OO mm bateria nadbrzeżna (po
pularnie zwana baterią Canet od nazwiska francuskiego konstruk
tora i producenta dział) miała stanowiska ogniowe na Cyplu Oksy
wskim, powyżej portu wojennego. W niedużej odległości od ba
terii znajdowała się nieczynna już w roku 1939 latarnia morska. 
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łem go, jak leciał w kierunku Pucka do Morskiego Dywizjonu Lot

nie zegp (...)

Z wąwozu słychać ogień artylerii naszej i nieprzyjacielskiej, wi

dać dymy i ognie. Nastrój dobry, zwłaszcza u tych, którzy z pierw

szej linii przyjeżdżają po amunicję. Nasze jednostki wprawdzie po

woli, ale cofają się pod naporem wroga. Jak na "blitzkrieg" to bardzo 

wolno Niemcy posuwają się naprzód.

3 września. Rano na brzeg w okolicy składnicy morze wyrzuciło 
tratwy ratunkowe (ławki) z s/s "Gdynia" i czapkę marynarską z na

pisem na wstążce s/s "Gdynia", a więc s/s "Gdynia" zginął.

Dzień jak poprzednie. Dawno już nie spaliśmy, właściwie to od 

22 sierpnia, czyli od ogłoszenia mobilizacji. Stałe wydawanie amuni

cji, bo tp> najważniejsze zadanie składnicy amunicyjnej, powtarza się 

każdego dnia 1 tak będzie aż do końca walki.

południu i samoloty -niemieckie w sile 5 sztuk polują na Zatoce 

Puckiej na nasze łodżie podwodne. Chodzi im zwłaszcza o ORP 

"Ryś". Widzę z brzegu, jak lotem nurkowym atakują, bomby gęsto 
5 

lecą, ale czy trafią ? I nie trafili, gdyż wiemy to z komunikatów .

Postanowiłem zamaskować drogę do składnicy przez nacięcie 

żarnowca i ułożenie go na drodze w odległości około 1 kilometra 
od składnicy (...)

4 września. Od tego dnia, jeśli tak można powiedzieć, zaczyna 

się ustalać bojowy rozkład zajęć.

Godz. 05.45 - nalot hydroplanów z Pucka na składnicę amunl- 
6cyjną . Liczby maszyn biorących udział w nalotach są zmienne - 

trzy, pięć, a czasem siedem.

Godz. 09.30 do 11.30 - ostrzeliwanie terenu pasa nadbrzeżne

go od Babiego Dołu do stanowisk baterii Canet na Cyplu Oksywskim 

5
Okręt podwodny "Ryś" znajdował się 3 września na otwartym Bał
tyku na północ od półwyspu Hel. Obserwowany przez autora atak 
lotnictwa niemieckiego był z pewnością skierowany na inny okręt 
podwodny, mianowicie ORP "Wilk".

6 . ,Niemieckie lotnictwo morskie korzystało z lotniska w Pucku póź
niej, gdyż dopiero po zajęciu miasta przez niemieckie oddziały 
lądowe, co nastąpiło 9 września.
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przez "Schleswig-Holstein", oczywiście ze szczególnym uwzględnie

niem w. salwach składnicy amunicyjnej w Wąwozie Ostrowskim. Na

stępnie godz. 11.45 - znowu nalot.

Ten rozkład dnia utrzyma się do końca walki z dodatkowymi 

uzupełni eniaml.

Czynności składnicy amunicyjnej trwają ciągle, z przerwami w 

czasie nalotów i ostrzałów artyleryjskich.

Walczące oddziały coraz częściej uzupełniają zapasy. Środki 

transportu są różne, ale żołnierze chętnie i ofiarnie wypełniają swo

je obowiązki. Nikt nie narzeka. Czekamy na pomoc ze strony alian

tów, ale jej nie widać, ani nie słychać niczego o niej, z wyjątkiem, 

że wypowiedzieli Niemcom wojnę.
7

Wieczorem przeleciały nad nami trzy nasze awionetkl , które mu- 

siały opuścić lotnisko w Rumi-Zagórzu.

Przed budynkiem administracyjnym składnicy wykopaliśmy okop 

w kształcie litery W, przykryliśmy go dachem i dobrze zamaskowa

liśmy. Ludzie podczas nalotów i ostrzałów czują się w nim dobrze. 

Wartownikom kazałem wykopać na każdym posterunku dołki, które 

zabezpieczały ich przed odłamkami, dając możność ciągłej obserwa

cji terenu. Tok służby wartowniczej przebiegał bez zastrzeżeń i za

kłóceń.

Gotujemy sobie obiady, gdyż zaopatrzenie nie zawsze do nas 

dociera. Jest świeże mięso, ponieważ dużo krów i koni już padło 

od nalotów i ostrzałów artyleryjskich. Warzywa i woda są na miejscu. 

Gotuje i to bardzo dobrze, chorąży Piotrowski. Gorzej, bo w ogóle 

jeść mi się nie chce. Ciężko jest również z myciem, gdyż stale 

albo nalot, albo ostrzał wygania nas do okopu, a w czasie wyda

wania amunicji, które trwa ciągle, muszę być, żeby zorganizować 

dojazd i wyjazd kolumny tak, aby nieprzyjaciel tego nie zauważył. 

Robię to przeważnie w czasie przerw pomiędzy poszczególnymi fa

zami walki.

Wydawanie amunicji przebiegało następująco. Najpierw wpuszcza

łem na teren składnicy od trzech do pięciu samochodów i ustawiałem 
- ,

Przedwojenna nazwa samolotów sportowo-wyczynowych.
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je na zje idzie pod skarpą tak, że były i niewidoczne, i bezpie

czne. Następnie posyłałem ludzi do magazynów celem przygotowa

nia i dowiezienia potrzebnej ilości amunicji na rampę. Gdy już ca

łość przeznaczona do wydania była gotowa, dawałem wszystkich 

ludzi do ładowania amunicji na samochody, które kolejno podjeżdża

ły pod rampę i natychmiast po załadowaniu stawały na miejsce ich 

zbiórki do odjazdu. Po załadowaniu całej kolumny, kazałem nąjpierw 

otworzyć bramę i w odpowiednio spokojniejszej chwili wypuszczałem 

wszystkie samochody z odpowiednią szybkością i w odpowiednich 

odstępach czasu do macierzystych oddziałów. O ile w czasie tej 

czynności nastąpił nalot, czy też ostrzał, pracę przerywałem, ukry

wając ludzi w bezpieczne miejsca. Dawało to bardzo dobre wyniki 

i przy tak zorganizowanej pracy nie miałem żadnych strat w ludziach.

Jakkolwiek dni były pracowite i ciężkie, nie wydawały się długie. 

Bomby z samolotów 1 pociski ze "Schleswiga-Holsteina" stały się 

Już stałymi gośćmi na terenie składnicy. Do tej pory jeszcze żaden 

obiekt składnicy nie został trafiony, żeby tak działo się dalej,to 

byłoby dobrze.

5 września. Jedna z naszych ocalałych awionetek miała rano 

udać się do Warszawy, ale zwaliła się do morza na wysokości skład

nicy. Pilot i pasażer uratowani, posyłałem ludzi do pomocy w akcji 

ratowniczej. Poza tym przebieg dnia podobny do poprzednich. Przy

niesiono zdobyczną amunicję niemiecką. Jakościowo grubo gorsza 

od naszej, ale za to ich jest też grubo więcej od nas i mają prze

wagę ogniową, nie mówiąc już o całkowitej w powietrzu i na morzu, 

chociaż trzymają się jeszcze poza zasięgiem naszych kilku dział.

6 września. Przydzielono mi kilku marynarzy z kryp minowych, 

rozbitych przez samoloty w czasie przejścia z Gdyni-Oksywia do 

Jastarni. Niektórzy z nich są całkowicie nerwowo wyczerpani, gdyż 

dużo przeżyli na krypach w czasie bombardowania. Barki zostały 

zatopione, a oni byli w morzu pod ostrzałem z broni pokładowej sa

molotów i bomb wybuchających w wodzie, w oczekiwaniu na pomoc. 

Pomoc nadeszła, zostali uratowni i przydzieleni do składnicy amuni

cyjnej, ale tutaj też nie było najlepiej, a całkiem podobnie, tylko że 

92



na lądzie i z ogromnym potencjałem materiałów wybuchowych posia

danej amunicji.

7 września. Dzień jak poprzednie. Nalot, ostrzał, wydawanie amu

nicji, znowu nalot i znowu ostrzał i znowu nalot. Około godziny 

11.00 poszedłem skontrolować posterunki. Byłem właśnie nad brze

giem Zatoki 1 miałem lornetkę. Widoczność była dobra. Tu i ówdzie 

widać było dymy. Patrzyłem na Westerplatte, które było na ustach 

wszystkich: "Westerplatte broni się jeszcze". W pewnym momencie 

zauważyłem tam ciemne dymy od wybuchów. Pomyślałem, że może 

zniszczyli amunicję, żeby nie oddać jej w ręce wroga. Okazało się 

jednak, że był to już końcowy moment epopei Westerplatte.

8 września. Po upadku Westerplatte "Schleswig-Holstein" miał już 

więcej czasu na ostrzał Oksywia (przeważnie pasa nadmorskiego od 

baterii Canet na Cyplu Oksywskim do Babiego Dołu, a właśnie w 

środku tego pasa była składnica amunicyjna). Również Hel był czę- 
g

stym celem Jego artylerii ciężkiej kalibru 280 mm . Coraz częściej 

walczące oddziały przysyłały swoje samochody po amunicję. Linie 

naszej obrony są coraz bliżej. Praca składnicy trwa nieprzerwanie. 

Żadnych dobrych wieści nikt nie przywoził, ale też nikt nie narzeka. 

Ci, którzy byli w boju bezpośrednio, z entuzjazmem o tym opowiada

ją. Pomimo zmęczenia, nikt nie jest zmęczony.

9 września. Bez zmian. Praca jak w dni poprzednie. Niemcy chcą 

koniecznie wejść na Płytę Oksywską od strony Pucka, ale tam trzy

ma ich batalion komandora Horyda na linii pod Mostami. Pod wieczór 

przywiózł nam obiad w bańkach od mleka kucharz jakiejś jednostki 

walczącej, starszy już wiekiem człowiek. Przyjechał samochodem fir

my "Suchard" z jakimś tygrysem wymalowanym na pudle wozu, które 

całe było podziurawione pociskami karabinowymi i tak przyjemnie po

wiedział: "Przecież muszę was nakarmić żywiciele walki". Podzięko

waliśmy i zjedliśmy obiad, a odjeżdżając, obiecał nam, że jeszcze 

przyjedzie, ale niestety nie przyjechał - widocznie już nie mógł.

Pierwsze ostrzeliwanie cypla półwyspu Hel wykonał "Schleswig- 
Holstein" 11 września.
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1O września. Niemcy coraz bliżej. Znowu pchają się na Płytę 

Oksywską od strony Pucka pod Mostami, ale tam dzielnie trzyma 

Ich w dalszym ciągu batalion komandora Horyda. Bardzo często 

z tego batalionu przyjeżdżają po amunicję. Przeważnie jest to jakiś 

nie znany ml z nazwiska. plutonowy ze Straży Granicznej i st. mar. 

rez. Miller, którego dobrze znałem, gdyż byliśmy razem w 1932 r. 

na ORP "Wicher". Dziś też przyjechali podnieceni, zadowoleni, gdyż 

Niemców, którzy wdarli się na nasze linie, w walce wręcz daleko 

do tyłu odrzucili.

Po pobraniu amunicji, st. mar. rez. Miller poprosił mnie o rozmo

wę w cztery oczy. O co chodzi? Zaprosiłem go do kancelarii. Sta
nął na baczność, po czym z kieszeni wyjął butelkę alaszu (wódka) 

i powiedział: "Ta butelka była naszą, Niemcy nam ją zabrali w cza

sie ataku, potem myśmy kontratakowali i odbiliśmy i teren i łupy 

uprzednio nam zrabowane. To dla pana, kapitanie, od nas. A ta dru

ga dla chorążego Piotrowskiego". Byłem ogromnie wzruszony i nie 

miałem niczego odpowiedniego, czym mógłbym się im zrewanżować. 

Złapałem kilka garści cukierków, przywiezionych wczoraj przez tego 

dobrego kucharza i dałem mu dla nich z pozdrowieniami. Odjechali - 

on, plutonowy i kierowca.

Wieczorem tym samym samochodem znowu przyjechał plutonowy 

po amunicję. "A gdzie Miller?" zapytałem. "A on już śpi panie kapi

tanie". "Jak to śpi T' A zaraz po przyjeździe ze składnicy poległ 

na linii przy rozdawaniu amunicji".
Zaczynało być coraz goręcej, coraz więcej pocisków przelaty

wało i od strony morza i z górek od strony Chylonil, ale jeszcze 

nie trafili w obiekty. Nastrój dobry pomimo zmęczenia. Pracownik cy

wilny Homa prosi, żeby mu pozwolić na przyprowadzenie do skład

nicy najmłodszego syna, którego najwięcej kocha, bo on wierzy, że 

ten syn. tutaj przeżyje. Zgodziłem się.
Pracownica Jaszewska dzielnie dotrzymuje nam kroku: jest wszę

dzie, a kiedy ją zapytałem: "Jak pani daje sobie radę w nocy?" - 

odpowiedziała: "Ubieram spodnie marynarskie i po ciemku w okopie 
(tam przeważnie spędzaliśmy wolne w nocy chwile) marynarze mnie 

nie poznają". Nie sprawdzałem, czy tak było naprawdę.
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Czasami wieczorami marynarze z oddziału załóg zapasowych 

okrętów podwodnych grali na harmoniach, gitarach i śpiewali, a ro

bili to bardzo ładnie. W czasie ciszy śpiew ich bardzo daleko było 

słychać, a z wiatrem to aż na pierwszych liniach.

11 września. Oprócz normalnych ostrzeliwań " Schleswiga-Holstei- 

na" i nalotów doszedł ze wzgórz od strony Chyloni jeszcze arty

leryjski ogień nękający, który trwał 28 godzin. Amunicji wszystkich 

rodzajów i kalibrów mamy jeszcze dość, natomiast mało już jest 

amunicji do dział plot. kal. 75 mm. Mój pistolet wis już dwukrotnie 

chodził na nqcne wycieczki do okopów niemieckich po broń i amu

nicję. Wycieczki te osobiście prowadzi major Szerwińskl z maryna

rzami, którzy ochotniczo się zgłaszali. Zdobyta broń szła do warsz
tatów uzbrojenia w porcie wojennym (warsztaty rusznikarskle czyn

ne były w koszarach na Oksywiu), a amunicja do mojej składnicy. 

Często widać na niej było ślady niedawnej walki. Czynne były rów
nież składy amunicyjne w Babim Dole (kryptonim "Kaczka") i w 

Pierwoszyńskim Jarze (kryptonim "Wrona"). Walczące na Płycie 

Oksywskiej oddziały stamtąd pobierały amunicję.

Na ludziach widać już było zmęczenie walką. Linia frontu wyraź

nie rysowała się na Płycie Oksywskiej. Jeszcze nie mam żadnych 

strat w ludziach ani w obiektach. To bardzo dobrze, choć wszyscy 

mówią, że na terenie składnicy jest bardzo gorąco.

Pod wieczór przyszedł bosman Franciszek Wróbel i zameldował, 

że Niemcy podchodzą od strony Pucka już pod Babi Dół i że otrzy

mał rozkaz od dowódców walczących w pobliżu oddziałów zniszcze

nia amunicji przez podpalenie jej. Ponieważ jeszcze na Innych od

cinkach trwała walka, kazałem mu natychmiast wrócić na stanowisko 

i mleć czynne składy tak długo, jak tego będzie potrzeba. Po godzi

nie "Kaczka” meldowała, że jest gotowa do dalszej akcji 1 działa. 

A więc wszystko w porządku.

12 września. Od samego rana duży ruch na Płycie Oksywskiej. 
9Sztab dowódcy obrony pułkownika Dąbka zmienia miejsce pobytu 

z Gdyni na Babi Dół.

9 Powinno być: dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża.
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Działania ze strony nieprzyjaciela jak zwykle, ale coraz mocniej 

z lądu ostrzeliwany teren składnicy. Mamy trafiony bombą magazyn 

z amunicją i zapalnikami do dział przeciwlotniczych, ale bardzo 

szczęśliwie, bo bomba przebiła dach i ocierając się o stos, ude

rzyła w podłogę betonową przebijając ją. Wybuchła na skarpie, na 

której stał magazyn, wyrywając i daleko odrzucając siłą podmuchu 

duży dąb wraz z korzeniami, jednocześnie tym samym podmuchem 

rozsypując skrzynki ze stosu amunicyjnego.

Po nalocie wszyscy ludzie wynieśli z rozbitego magazynu amu

nicję, układając ją prowizorycznie pod drzewami na zboczu wąwozu. 

Wieczorem amunicja ta jako ostatnia już z tego rodzaju została wy

dana na 1 baterię artylerii przeciwlotniczej 1 Morskiego Dywizjonu 

Artylerii Przeciwlotniczej, to jest tej, która miała swoje stanowiska 

bezpośrednio przy składnicy.

W dniu tym mijała właśnie trzecia rocznica mojego ślubu. Nie 

wiedziałem co się dzieje z moimi bliskimi i właśnie w chwili trafie

nia magazynu o nich myślałem.

W czasie kontroli składnic w Babim Dole i Pierwoszyńskim Ja

rze widziałem, jak przez Płytę Oksywską przechodzi oddział Czer

wonych Kosynierów, który z Oksywia w okolicy domu dowódcy 

floty przenosił się do Dębogórza. Później widziałem, już z terenu 

składnicy przez lornetkę, nalot na ten oddział. Jak z tego wyszli, 

nie wiem, ale nalot był ciężki.

Wiedziałem, że oddziały opuszczają Gdynię, przenosząc się na 

Płytę Oksywską. Dobrze, że zaproponowałem rozmieszczenie amuni

cji w trzech ‘składnicach na Płycie, teraz wszyscy walczący mieli 

ją pod ręką.

Wieczorem tego dnia przybył do składnicy por. mar. Tadeusz 

Okoński z Broni Podwodnej i zabrał przechowywany u mnie depozyt 

materiałów wybuchowych i lontów oraz zapalników saperskich. Zapy

tałem go, co będzie nimi robił. Odpowiedział, że będziemy blokować 
wejście do portu Gdynia statkiem s/s "Toruń", który on z por. Piń- 

kowskim mają na wejściu zatopić, a potem udać się na Hel. Był bar

dzo smutny, kiedy wracaliśmy z rampy na górę do budynków admi
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nistracyjnych. Zapytałem go o powód. Niechętnie, ale mi powiedział: 

"Wiesz Władysław, ja tej wojny nie przeżyję Pocieszałem go jak 

umiałem, ale nie przekonałem i smutnego pożegnałem. Po wykonaniu 
1O zadania i przejeździe na Hel, zginął tegoż dnia

Coraz więcej było pracy z wydawaniem amunicji, gdyż zagęsz

czone ostrzeliwania i naloty utrudniały pracę. Byliśmy już tylko na 

Płycie Oksywskiej. A Niemcy w ciągu trwającego już 12 dni "blitz

kriegu" zbliżyli się do Oksywia zaledwie o 7 km.

13 września. Zaczął się jak każdy poprzedni dzień, z tym, że 

więcej było ostrzału z lądu, natomiast naloty i ostrzeliwania "Schles- 

wiga-Holsteina" odbywały się normalnie według ustalonego już planu. 

Wydawanie amunicji przebiegało w miarę przybywania odbiorców. 

Mniej ich tego dnia już było.

O godzinie 15.15 niespodziewany nalot i silny ostrzał artyleryj

ski. Tym razem trafili. Cztery magazyny oraz rampa rozbite i w pło

mieniach. Paliła się rampa z przeszło milionem sztuk amunicji kara

binowej. Płonął magazyn nr 3 z amunicją ćwiczebną do dział okrę

towych, właściwie już niepotrzebną, gdyż okręty byty albo znisz

czone - jak "Wicher”, "Smok", "Mazur" i trałowce, albo za granicą - 

jak "Burza", "Grom", "Błyskawica" i wszystkie okręty podwodne. 

Płonął również magazyn nr 6 z ładunkami prochowymi do dział, ale 

zapasy tej amunicji nie były duże. Także magazyny nr 11 i nr 15 

prawie już puste.

Rampa i magazyn nr 3 mogły pod wpływem temperatury zdetono

wać. Wartownik cywilny Czypowski przyszedł z wąwozu i wołał z da

leka, że magazyny się palą. Miał w ręku karabin, a przez ramię 

przewieszony pusty pas nośny od maski, gdyż maska z torbą, kiedy 

przysypała go ziemia, została wyrwana podmuchem eksplodującej 

nieopodal bomby. Był całkowicie roztrzęsiony na skutek doznanego 

szoku.

Postanowiłem pójść w teren, żeby zobaczyć,jak sprawa wygląda 

na miejscu oraz co i jak da się jeszcze uratować. Zawołałem, żeby

Po r.mar. Tadeusz Okoński zginął tragicznie 12 września zastrze - 
lony przez wartownika w nocy w porcie Hel.
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się zgłosił jeden człowiek z załogi na ochotnika do mnie. Było ich 

kilku, lecz jak zwykle pierwszym był mat rezerwy Kazimierz Dogi! 

Spokojny, niepozorny, ale bardzo odważny. Poszliśmy w teren - 

najpierw na rampę. Tam paliła się amunicja karabinowa, gęsto roz

pryskując łuskami rezerwanymi przez ładunek prochowy na skutek 

wysokiej temperatury. Właściwie rampa już dogorywała. Byliśmy przy 

murowanej ścianie szczytowej. W odległości 3 do 4 metrów od nas 

stał wózek kolejki załadowany ostatnimi zapalnikami do amunicji 

przer złotniczej, którą w dniu poprzednim z takim trudem wydoby

liśmy ze zbombardowanego magazynu. Ostatnie zapalniki i to tak 

blisko ognia, że w każdej chwili mogą zapalić się skrzynki i bę

dzie po wszystkim, a tak blisko nich jesteśmy. Zapytałem: "Kaziu - 

czy uruchomisz motor tego wózka?" Odpowiedział, że tak. "No to 

wejdź przede mnie, ja ci powiem kiedy masz skoczyć, tylko głowę 

schowaj, a potem to cię Już skrzynki zasłonią od tych rozprysków". 

Wyczekałem chwilę. Wydawało mi się, że teraz właśnie skończyła 

się smażyć jakaś skrzynka. Powiedziałem: "Kaziu skaczl". Skoczył. 

"Schowaj głowę I" Pochylił się. Patrzyłem, jak zapuszczał motor - 

czy zaskoczy? I zaraz zaskoczył. "A więc odjeżdżaj!" Odjechał i to 

kilkadziesiąt metrów w stronę tego magazynu, który wczoraj został 

trafiony. Zapalniki były nasze. Poszliśmy dalej.
W magazynie nr 3 (bardzo duży magazyn) dach lekkiej konstruk

cji był Już spalony, a wewnątrz gotowało się od palących się pro

chów, które ciśnieniem swoim rozrywały łuski i często wyrzucały 

pociski piaskowe 40 mm, a niekiedy i 120 mm na zewnątrz. Ponie

waż wiedziałem,co jest w magazynie, dość śmiało szliśmy naprzód, 

ale w pobliżu murowanej ściany szczytowej spotkała nas niespo

dzianka. Oto podszedł do mnie wartownik cywilny Jan Zyber i za

meldował spokojnie, że magazyn na jego posterunku trafiony, a ogro

dzenie zerwane. Podziękowałem mu i kazałem przesunąć się na ob

serwację dalej od magazynu.

Oględziny pozostałych magazynów wykazały, że właściwie już 

się w nich wypaliło wszystko, co się miało wypalić, a do eksplozji 

nie doszło na skutek tego, że wszystkie drzwi i okna były pootwie- 
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ranę, co zarządziłem na samym początku. Najcięższą dla nas stratą 

była rampa, która praktycznie biorąc, nie mogła Już spełniać swo

jego zasadniczego zadania.

Nasz pobyt w terenie trwał około 40 minut, a kiedy tą samą 

drogą wracaliśmy 1 doszliśmy do szczytowej ściany rampy, usłysze

liśmy głosy z przeciwnej strony. Rampa Już dogasała. Okazało się, 

że chor. mar. Władysław Piotrowski, zaniepokojony długą naszą nie

obecnością, zebrał znowu ochotników, a ochotnikami byli wszyscy, i 

szedł nam z pomocą. Połączyliśmy się z nimi i wróciliśmy do okopu 

zadowoleni, jeśli w ogóle można być zadowolonym w takiej chwili, 

że stosunkowo małe straty zadał nam nieprzyjaciel.

Ale zaraz po tym pożarze znowu był ogień nękąjący artylerii 

lądowej od strony wzgórz w Chyloni. Zaczęliśmy otrzymywać komu

nikaty, które miały nas podtrzymywać na duchu, że alianci są tuż, 

tuż, że wytrzymajcie Jeszcze 24 godziny, a Niemcy będą już rozbi

ci. A więc wytrzymywaliśmy. Po spaleniu nam rampy, kazałem w jej 

pobliże ściągnąć z innych magazynów amunicję karabinową, Nato

miast uratowane zapalniki przekazałem zaraz do 1 baterii plot., które 

załoga baterii ręcznie odniosła.

I znowu, składnica była, jak to się mówi, "na chodzie". Nie miałem 

jeszcze żadnej straty w ludziach - nawet rannych. Co prawda było 

dwóch rannych przy bombardowaniu, ale byli to ludzie z innego 

oddziału, którzy właśnie wtedy przebiegali koło ogrodzenia, ja w tym 

czasie byłem na kontroli w Babim Dole. Chor. Piotrowski po opa

trzeniu odesłał ich do koszar na Oksywie, gdzie był szpital 1 pomoc 

lekarska.

14 września. Czwartek. Wszystkie działania jak przedtem, tylko 

coraz częściej ostrzał z lądu od strony Chyloni! i Witamina. Już 

nasze oddziały są tylko na Płycie Oksywskiej. Amunicja jeszcze 

jest, zresztą blisko do linii frontu, a czynne są trzy punkty zaopa

trywania. Tego dnia pod wieczór uspokoiło się i pogoda była zno

śna. Wlał wschodni wiatr, to jest od strony Zatoki na ląd. W pew

nym momencie Jakiś pocisk z lądu, taki jakich już setki padło na 

teren, spowodował po wybuchu silne wydzielanie się dymu, a wiatr 
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niósł go w kierunku naszej pierwszej linii i zakrył dymem dużą 

część Płyty Oksywskiej. Pomyślałem, że pewnie Niemcy puścili gaz, 
ale musiałem to zbadać. Zabrałem ze sobą dwóch ludzi, a Jednym 

z nich był bosmat Michał Zawiślak. Kazałem założyć maski 1 po

szliśmy do miejsca,skąd się ten dym wydzielał. Na miejscu okaza- 

ło się, że pobudzony został do działania niewypał naszej pławy 

dymnej z ORP "Wicher", którą w tym właśnie miejscu zakopano, a 

w którą przypadkowo trafił ów pocisk. Przedzwoniłem zaraz po linii, 

że to nie gaz, a pława dymna. Wkrótce pława wygasła i wszystko 

wróciło do nohny.

Zacząłem teraz otrzymywać ze sztabu ostrzeżenia, żo na mnie, 

to jest na składnicę amunicyjną, idą czołgi, żebym był gotów do od

parcia ich i żebym zameldował, jak się do tego przygotowałem. Czoł

gów nie widziałem, ale wszystkiego można było się spodziewać. Za

meldowałem więc, że wyostrzyłem po dwie skrzynki granatów ręcz

nych obronnych 1 zaczepnych. Jeszcze raz pouczyłem ludzi o spo

sobie ich użycia i Jako amunicję alarmową zabezpieczyłem w pobli

żu bramy, wartowni i drogi. Rzucanie granatów do ewentualnie nad

chodzących czołgów miało się odbywać zza nasypu okopu 1 wyko

pów po obu stronach drogi.

Już jesteśmy bardzo zmęczeni. Bardzo mało śpimy. Wyżywienie 

Jest, zresztą można przywieźć żywność z magazynów z Oksywia . 

Posłałem samochód osobowy, który miałem do dyspozycji, po pro

wiant do portu. Szofer - bardzo sprytny marynarz Beeger - przy

wiózł wędzone boczki, Chleb, szynkę w puszkach, no i oczywiście 

kilkanaście butelek wina. Wina wydawać nie kazałem. Nie wiem rów

nież, czy komuś chciało się jeść.

15 września. Naloty hydroplanów z Pucka Jak zwykle. Bezczel

nie nisko latają i zrzucają bomby w wąwóz, ale nowych trafień nie 

ma, zresztą teraz chodzi już tylko o amunicję karabinową. Działa 

przeciwlotnicze tak już mają zamiedzone lufy, że pierścienie wiodą

ce prawie każdego pocisku są zrywane i charakterystycznym świ

stem znaczą tpr. "Schleswig-Holsteln" też nie zapomina o nas 1 prze

syła swoje mało skuteczne pozdrowienia.
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Wieczorem przyjechał major Rawski, szef uzbrojenia w sztabie 

pułkownika Dąbka, z jeszcze jednym oficerem i zapytał, co jest u 

mnie ze składami amunicyjnymi. Odpowiedziałem, że w tych magazy

nach, które jeszcze nie są uszkodzone i w których znajduje s,ię 

amunicja, założone są ładunki trotylu ze spłonkami z lontami Bick— 

forda na czas, do zniszczenia ich w razie potrzeby, aby nie oddać 

amunicji w ręce wroga. Kazał natychmiast je wyjąć, gdyż - jak po

wiedział — jeśli stracimy teren, to przejściowo, i zaraz go nasze 

wojska odbiją, ponieważ generał Bortnowski jest już w Sopocie. 

Nie podzielałem tego poglądu. Rozkaz jednak musiałem wykonać, 

kazałem więc wyjąć przygotowane do zniszczenia składnicy ładunki 

1 złożyć je w magazynku Broni Podwodnej, tam, skąd trzy dni temu 

swoje ładunki zabierał nieżyjący już por. mar. Tadeusz Okoński.

Major Rawski odjechał, a ja zostałem, nie mogąc się pogodzić 

z otrzymanym rozkazem. W czasie pobytu majora był ogień nęka

jący na teren składnicy. Otrzymaliśmy znowu komunikat: "Trzymajcie 

się jeszcze 12 godzin" - a więc trzymamy się dalej.

16 września. Już widać wyraźnie, że długo się nie utrzymamy. 

Wprawdzie Niemcy mają jeszcze respekt przed nami, ale pierwsza 

linia jest coraz bliżej morza. Ludzie są już przemęczeni, ale nie 

narzekają. W składnicy coraz mniej odbiorców, za to coraz więcej 

pocisków przylatuje od strony nieprzyjaciela. Nasze działa już pra

wie milczą. Przyszła wiadomość o bohaterskiej śmierci komandora 
11Horyda w natarciu na czele swojego oddziału pod Mostami

12Kazałem chorążemu Piotrowskiemu niszczyć faktury mobowe 

1 inne dokumenty. Palił je w piecu kaflowym kancelarii przez cały 

dzień, na wieczór piec był bardzo gorący.

Obiekty składnicy w zasadzie są już prawie wszystkie znisz

czone, ale potrzebna do walki amunicja karabinowa jest w zaroślach, 

tak że w każdej chwili może być i jest wydawana. W nielicznych 

11 Kmdr ppor. inż. Zygmunt Horyd poległ 12 września pod Mostami 
na północnym stoku Kępy Oksywskiej w czasie ataku na pozy
cje niemieckie.

1 2
Mobilizacyjne.
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całych jeszcze magazynach są niewielkie ilości amunicji ćwiczebnej 

1 ostrej do dział kalibru 76 mm. Naloty w dalszym ciągu trwają i o- 

strzeliwanle "Schleswiga—Holsteina" też. Wiemy, że koniec jest już 

bliski, ale do końca spełniamy swój obowiązek.

17 września. Jeszcze nie widać Niemców na Płycie Oksywskiej. 

Wszelkie ataki są odpierane z dużymi stratami po obu stronach, a 

w nocy to panami jesteśmy my - Jak w piosence "Nasza jest noc". 

Są wypady do niemieckich okopów, a Niemcy dla ochrony prowadzą 

ciągły ogień z karabinów maszynowych.

Przyszły znowu komunikaty do ogłoszenia załodze, że Anglicy 

i Francuzi posuwają się naprzód, że są już na Bałtyku, że w Ber

linie i Hamburgu rewolucja, że generał Bortnowski w Sopocie. Trzy

majcie się jeszcze 8 godzin. Będziemy się trzymali.

18 września. Stosunkowo cicho. Jakoś nic się nie dzieje, czyżby 

cisza przed burzą? Ludzie zmęczeni i chyba nie spodziewają się 

nadejścia pomocy czy odsieczy, no bo i skąd? Wiadomości radiowe 

okropne. Posłałem znowu samochód po prowiant. Przywieźli.
Bardzo dzielnie spisywali się przez cały czas mat rezerwy Ka

zimierz Dogil, mat rezerwy Antoni Rusznica, bosmat Michał Zawiślak, 

bosmat Jan Marcinkowski, st. mar. z Broni Podwodnej Dionizy Żmi

jewski, a wszyscy inni, to jest cały zespół marynarzy wszystkich 

stopni, pracowników cywilnych i wartowników cywilnych, przez cały 

czas byli bez jakiegokolwiek zarzutu. Nie było żadnego niewykonal

nego rozkazu, nigdy nie brakowało ochotników do wykonania każde

go polecenia.

Wieczorem "tego dnia odbyła się ostatnia rozmowa telefoniczna 

kontradmirała Józefa Unruga z pułkownikiem Stanisławem Dąbkiem 

Ten ostatni meldował o stanie obrony Oksywia, że zbliża się końco

wa faza, a admirał dał mu wolną rękę i dziękował za wykonanie 

zadania. Dnia tego wieczorem odchodziła z Babiego Dołu na Hel 

ostatnia motorówka. Admirał Unrug chciał, żeby pułkownik Dąbek 

odesłał mnie na Hel, na co ten się nie zgodził, mówiąc: "Był ze 

mną - niech pozostanie do końca" (słowa te powtórzył mi kpt. mar. 
Józef Danyluk, który był obecny przy pułkowniku Dąbku podczas 
tej telefonicznej rozmowy).

102



19 września. Dziewiętnasty dzień walk na Oksywiu. Z rana około 

godziny 09.00 zobaczyłem tyraliery niemieckie w okolicy Starego 

Obłuża i na drodze ze strzelnicy do Babiego Dołu. Posuwały się 

wolno • i bardzo ostrożnie. W połowie Płyty Oksywskiej mignęła mi 

cofająca się ku morzu nasza pierwsza i ostatnia linia oporu. 

Telefony były już nieczynne. Posłałem łączników na Oksywie i do 

Babiego Dołu, żeby się dowiedzieć, komu jeszcze będzie potrzebna 

amunicja. Nie powrócili. Z morza przyłączył się jeszcze dodatkowo 
ostrzał z lekkich jednostek morskich nieprzyjaciela (z trałowców). 

Z domów Pagedu już sygnalizowali lusterkami do samolotów, wska

zując na składnicę amunicyjną. Niebawem otrzymałem pierwszy ogień 

z ciężkich karabinów maszynowych. Ludzie siedzieli w okopie, oprócz 

tych, którzy pełnili wartę, i mieli inne zadania.

Około godz. 14.00 Niemcy już weszii do Babiego Dołu, gdzie po 

dzielnej obronie, walcząc do przedostatniego naboju, bój prowadził 

bohaterski pułkownik Stanisław Dąbek - ostatni pocisk przeznaczając 

dla siebie.

Posłałem kilku ludzi na rozpoznanie. Wrócili z meldunkiem, że 

Niemcy są już w odległości 500 do 1OOO metrów od wąwozu. W tym 

czasie zobaczyłem na morzu na wysokości składnicy lekkie jedno

stki nieprzyjacielskie, a ponieważ Jestem oficerem artylerii morskiej, 

chclałem pokierować ogień dział 1 baterii do celów morskich. Zate

lefonowałem telefonem wewnętrznym do nich i zapytałem dlaczego 

nie strzelają i że mogę pokierować ogniem. Otrzymałem odpowiedź 

od por. mar. Mariana Rostkowskiego, dowódcy baterii, że bateria 

już skończyła działalność, że zamki są już utopione w morzu, a lu

fy zagwożdżone. Był tam też dowódca 1 Morskiego Dywizjonu Arty - 

lerii Przeciwlotniczej kmdr ppor, Stanisław Jabłoński i kpt. Dorula, 

którzy pożegnali się ze mną i zapytali, co będę robił z amunicjąi 

Ponieważ nie mogłem nawiązać łączności, a 'miałem rozkaz nie ni

szczyć amunicji, gdyż będzie ona niebawem odbita, musiałem sam 

decydować. Była to bardzo trudna, ale konieczna decyzja.

Zwołałem wszystkich podoficerów i przydzieliłem każdemu z nich 

rejony do niszczenia. Kazałem wziąć szmaty i benzynę 1 podpalić 
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pozostałą w stosach amunicję w poszczególnych magazynach (lon

tów Bickforda używać nie chciałem, gdyż nie miałem pewności, czy 

skutecznie zadziałają). Po podpaleniu magazynów i po zdjęciu war

towników, wszyscy mieli się wycofać i przyjść na wartownię. Załogę 

1 baterii uprzedziłem o tym, co będę robił i żeby jak najdłużej ze 

swoich schronów nie wychodziła. Do akcji poszli: mat Dogil, mat 

Rusznica, st. mar. Żmijewski, bosmat Zawiślak i bosmat Marcinkow

ski. Była godzina 16.00.

W międzyczasie wysłałem najpierw, jeszcze rano, młodego Wilma- 

na na Oksywie (przeżył szczęśliwie działania u mnie w wąwozie, 

tak jak tego sobie życzył jego ojciec), potem około godz. 15.00 

pracownicę Jaszewską na rowerze, następnie około godz, 16.00 

wszystkich pracowników cywilnych bez broni, pod dowództwem chor. 

Piotrowskiego w kierunku na Oksywie, polecając mu jednocześnie, 

aby w razie napotkania ognia nieprzyjaciela ukrył ludzi w terenie 

i poddał bez strat. Następnie wysłałem wartowników cywilnych, a 

przy mnie pozostało już tylko 20 marynarzy z załogi zapasowej 

okrętów podwodnych, no i ci, którzy poszli podpalać amunicję. Był 

już silny ogień z broni maszynowej, a nasi wartownicy na poste

runkach od strony Babiego Dołu, z którego to kierunku podchodzili 

Niemcy, otworzyli do nich ogień z karabinów.

Kazałem marynarzom iść rowami przy drodze w kierunku Oksy

wia. Wreszcie zaczęli pokazywać się pojedynczo ci, którzy podpa

lali magazyny. Po przybyciu wszystkich, poszedłem z nimi rowami 

wzdłuż szosy do Oksywia. Wkrótce dogoniliśmy oddział marynarzy. 

Sformowałem szpicę. Przed sobą wysłałem dwóch szperaczy i szli

śmy naprzód. W pewnym momencie wał, który nas zasłaniał od og

nia, skończył się i szosa stała się odkryta. Na mój sygnał kazałem 

wykonać wszystkim jednocześnie skok przez szosę za nasyp. Niem

cy skwitowali ten manewr ogniem karabinów maszynowych naciera

jącego batalionu i artylerii polowej. Słychać było ich komendy: 

"Feuer! Feuerl". Kryjąc się za nasypem "do leja", dotarliśmy w koń

cu do zabudowań Oksywia, nie ponosząc żadnych strat w ludziach 

Tam dowiedzieliśmy się, że Niemcy są już przy św. Rochu i w kla
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sztorze sióstr, ale ja szedłem do koszar, gdzie musiałc być jeszcze 

jakieś dowództwo. W tym momencie nakrył nas nalot ogniowy. Stałem 

pod ścianą jakiegoś domu, w który uderzył pocisk, a ja dostałem od

łamkiem lekko po nosie. W przerwie ognia przeskoczyłem z maryna

rzami na drugą stronę drogi, lecz tu następna nawała ogniowa przy

cisnęła nas do ziemi, a gdy na znak rakietą ustała - Niemcy strze

lając bezpośrednio do nas z broni maszynowej, otoczyli nas i już 

wszelka dalsza akcja była niecelowa.

Brutalnie brali nas do niewoli. Mnie chwycił jakiś wysoki Niemiec, 

od którego ziało świeżo pitym koniakiem (pamiętam ten zapach jak 

dziś). Dwóch marynarzy, którzy byli obok mnie, uderzyli bagnetami, 

jednego pod gardło, a drugiego po karku, ale na szczęście w obu 

wypadkach były to tylko powierzchowne draśnięcia. Wygnali z terenu 

wszystkich, zarówno wojskowych, jak i osoby cywilne, młode i stare, 

zdrowe i chore. Pamiętam, jak pewien młody chłopak wiózł, i to szyb

ko, taczką jakiegoś starca.

Wszystkich pędzono z Górnego Oksywia na dół w kierunku sta

cji pomp, Tam segregowano idących w ten sposób, że osoby cywilne 

oddzielano na prawo na wzgórek koło cegielni Kura, a wojskowych 

kierowano na dół, gdzie formowano kolumnę jeńców, która posuwała 

się w kierunku elektrowni Gródek nad kanałem. Były to ostatnie od

działy, które broniły się na Oksywiu w terenie od wąwozu do baterii 
Canet i kościoła. Była wtedy godzina 18.00 (...)
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Dr Jarosław Rusak

AKCJE RATOWNICZE 
PRZEPROWADZONE PRZEZ OKRĘTY I STATKI POLSKIE 

W OKRESIE U WOJNY ŚWIATOWEJ

W latach drugiej wojny światowej morza 1 oceany pochłonęły setki 

okrętów i statków różnych klas, a wraz z nimi tysiące istnień ludz

kich. Jedne ginęły w nieznanych okolicznościach na minach lub w 

sztormach, inne od wybuchów torped, bomb lotniczych bądź pocisków 

artyleryjskich. Marynarze polskich okrętów i statków, uczestnicząc 

we wszystkich ważniejszych operacjach minionej wojny, ratowali wie

lokrotnie załogi niszczonych bezlitośnie przez wroga Jednostek alian

ckich. Mało tego - kierując się poczuciem humanitaryzmu, udzielano 

pomocy również załogom zatopionych okrętów niemieckich.

W Jaskrawej sprzeczności z tymi faktami brzmiał więc słynny 

rozkaz Donitza wydany dla dowódców U-Bootów: "Nie należy podej

mować żadnych prób ratowania załóg statków, także wyławiania pły

wających rozbitków, umieszczania ich w łodziach ratunkowych, pod

noszenia przewróconych łodzi 1 wręczania żywności i wody. Akcja 

ratownicza sprzeciwia się elementarnym zasadom prowadzenia akcji 

niszczenia nieprzyjacielskich statków i załóg. Rozkazy dotyczące 

zabierania kapitanów i głównych inżynierów obowiązują nadal. Roz

bitków ratować tylko wtedy, jeśli ich informacje mogą mleć znaczenie 

dla waszego okrętu. Bądźcie twardzi. Pamiętajcie, że nieprzyjaciel 

także nie ma względu na wasze żony i dzieci podczas nalotów 
bombowych na niemieckie miasta".1

J. Pertek: Druga mała flota. Wyd. 3. Poznań 1973, ss. 278-279.
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1. Akcje ratownicze przeprowadzone przez okręty 

Polskiej Marynarki Wojennej

Pierwsza akcja ratownicza została przeprowadzona przez załogę 

szkunera "Iskra" 13 września 1939 r. w porcie Casablanca, gdzie 
2

Jednostka ta schroniła się w drugim dniu wojny • Na "Iskrze" znaj

dowali się podchorążowie marynarki kursu mechanicznego i pokła

dowego, odbywający rejs szkoleniowy. Tutaj zacumował również 

drugi okręt szkolny Polskiej Marynarki Wojennej - transportowiec 

"Wilia”, który 'podobnie jak "Iskra” został zmuszony do przerwania 

rejsu szkoleniowego.

Wśród zgromadzonych w porcie okrętów i statków znalazł się 

też francuski krążownik minowy "Pluton", który został odwołany 

z akcji postawienia zapory minowej u wybrzeży Maroka, a następ

nie otrzymał rozkaz pozbycia się swego niebezpiecznego ładunku. 

W trakcie rozbrajania jednej z 290 min nastąpiła detonacja, zaś 

okręt stanął w płomieniach. Poważne niebezpieczeństwo zaczęło 

zagrażać "Wilii" oraz 'Iskrze", przycumowanym przy tym samym 

nabrzeżu. Grozę położenia pogarszał fakt, że między eksplodują

cym "Plutonem" a "Wilią" znajdował się francuski transportowiec 

"Golo" z pełnym ładunkiem amunicji, mogący w każdej chwili po

dzielić los "Plutona". Płonąca na powierzchni morza ropa rozprze

strzeniała się gwałtownie, co w konsekwencji groziło uniemożliwie

niem opuszczenia basenów portowych. Francuskie okręty i statki 

opuściły pośpięsznie port i stanęły na redzie. Dołączyła do nich 

również "Iskra", która skierowała uprzednio motorówkę na pomoc 

rannym marynarzom francuskim. W trudnej sytuacji znalazła się "Wilia", 

nie mogąca zmienić miejsca postoju z uwagi na reperację kotła. 

Pokład okrętu został wkrótce zasłany odłamkami blachy, pociskami 

itp. Kilkunastu członków załogi "Wilii" zostało rannych. Znacznie 

tragiczniejszy był los marynarzy francuskich na "Plutonie" - rannych 

było kilkudziesięciu, zabitych natomiast dwustu piętnastu.

2
J.Pertek: Wielkie dni małej floty. Wyd. 6, Poznań 1967, ss. 166- 
- 170.
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Na "Iskrze" urządzono pierwszy punkt opatrunkowy. Rannych 

marynarzy francuskich w liczbie trzydziestu przetransportowała na 

pokład "Iskry" obsada motorówki, a następnie jednostki taboru por

towego. Po udzieleniu niezbędnej pomocy, skierowano ich na ląd do 

szpitala.

Następnego dnia podczas uroczystości żałobnej francuski admi

rał, dowódca sił morskich w Casablance, serdecznie podziękował 

polskim marynarzom za pomoc w akcji ratowniczej. W kilka tygodni 

później pięciu członków załogi motorówki z "Iskry", która pospieszy

ła z pomocą .marynarzom z "Plutona", otrzymało wysokie odznacze

nia francuskie. Były to pierwsze ordery i medale sojusznicze uzy- 
3 

skane w n wojnie światowej .

21 listopada 1939 r. z kolei ORP "Burza" wzięła udział w ra

towaniu załogi brytyjskiego niszczyciela "Gipsy", który wchodził 

w skład 1 Flotylli Niszczycieli stacjonującej w Harwich. W składzie 

tej flotylli znajdowała się również "Burza", a także dwa pozostałe 
4

polskie niszczyciele "Błyskawica" i "Grom" . Był to okres użycia 

przez Niemców nie znanej dotąd broni - min magnetycznych. Były 

one stawiane początkowo przez okręty podwodne, a następnie zrzu

cane przez samoloty.

Nieprzyjacielskie niszczyciele dość często stawiały u wybrzeży 

Anglii miny uderzeniowe, które stanowiły ogromne niebezpieczeństwo 

dla płynących tą trasą konwojów. Zadanie okrętów 1 Flotylli pole

gało m.in. na patrolowaniu południowo-wschodniego wybrzeża Anglii 

I przechwytywaniu wrogich jednostek.

■Wyjście okrętów z Harwich na jedną z takich akcji zakończyło 

się tragicznie. Podczas opuszczania portu niszczyciel "Gipsy” 

wszedł na minę zrzuconą przez niemiecki samolot. Potworna deto

nacja rozerwała okręt na dwie części. ORP "Burza", który znajdo-

Por.mar. Jur Mende i podchorąży marynarki Mieczysław Woźniak 
otrzymali Legię Honorową, zaś dwóch matów i jeden marynarz 
Medaille Militaire.

J. Pertek: "Burza" weteran atlantyckich szlaków. Gdańsk 1970, 
s. 45.
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wał się niespełna dwieście metrów od miejsca tragedii, pierwszy 

wziął udział w akcji ratowniczej i wyłowił połowę ocalałej załogi.

30 listopada 1939 r. ORP "Błyskawica" uczestniczyła w eskor

towaniu konwoju z Londynu do wschodnich wybrzeży angielskich. 

Na tor wodny, którym przechodził konwój, zostały w nocy zrzucone 

miny. Pomimo ostrzeżeń o grożącym niebezpieczeństwie, komodor 

angielski na "Sheaf Crest" nadal prowadził konwój tą trasą. W re

zultacie statek wszedł na minę i zaczął szybko pogrążać się w mo- 
5

rzu . "Błyskawica" pospieszyła niezwłocznie na pomoc tonącym 

i skierowała na miejsce tragedii dwie szalupy. Szybka i odważna 
akcja zakończyła się wyratowaniem 25 marynarzy angielskich®.

Pod koniec kwietnia 1940 r, "Burza" otrzymała zadanie eskorto

wania ze Scapa Flow małego konwoju, składającego się z ropowca 

oraz dwóch transportowców, który miał dostarczyć zaopatrzenie do 

bazy brytyjskiej ulokowanej na jednej z wysp lofockich u wejścia 
7

do Vestfiordu, w głębi którego znajduje się Narwik . W eskorcie 

konwoju uczestniczył obok "Burzy" brytyjski niszczyciel z 1 Flotyl

li, "Grafton". Pokonanie wód Morza Północnego i Morza Norweskie

go nie nastręczyło większych kłopotów. W miarę zbliżania się do 

Vestfiordu warunki nawigacyjne pogarszały się z godziny na godzinę 

z uwagi na gęstą mgłę oraz zmienne prądy. W takiej sytuacji ropo

wiec "Boardale" wszedł na podwodną skałę, rozpruł na niej burtę 

i utkwił na przeszkodzie. Przy unieruchomionym statku zdecydowa

no się pozostawić "Burzę", zaś reszta konwoju kontynuowała podróż 

do Skjelfiordu. "Boardale" nabierał coraz większego przechyłu, co 

zmusiło załogę do spuszczenia dwóch łodzi ratunkowych. Gdy jed

na z nich podeszła do burty "Burzy”, rozbitków przyjęto na pokład 

i serdecznie się nimi zaopiekowano. Znajdujący się na drugiej łodzi 

kapitan "Boardale" liczył w dalszym ciągu na ocalenie swego statku

J.Pertek: Wielkie dni..., op.cit., s. 179.
® W. Szczerkowski: ORP "Błyskawica". Gdańsk 1970, s. 47.

7
J.Pertek: "Burza" weteran..., op.cit, ss. 49-50.
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1 wzbraniał się skorzystać z ratunku. Ostatecznie po wielu pertrakta

cjach zdecydował się przejść na "Burzę".

Dołączywszy do konwoju, "Burza" kontynuowała rejs do Skjelfiordu 

Tutaj otrzymała rozkaz powrotu do Ansfiordu, by zorientować się co 

do losu "Boardale". Tymczasem z unieruchomionego statku kilka nor

weskich kutrów pobierało ropę, czyniąc to pomimo ostrzeżeń ogła

szanych z "Burzy1' przez megafon. Na nieszczęście nie trzeba było 

długo czekać. Iskra z rury wydechowej jednego z kutrów spowodowa

ła pożar statku, który eksplodował.

Zgodnie z, dyrektywami "Burza" udała się do Harstad 1 tam za

łoga "Boardale" została przekazana na inny statek.

W drugiej połowie maja 1940 r. Anglicy rozpoczęli ewakuację 

drogą morską swego korpusu ekspedycyjnego oraz wojsk sojuszni

czych z rejonu Dunkierki. Do tego odpowiedzialnego zadania została 

skierowana m.ln. "Błyskawica", której powierzono osłanianie okrętów 

1 statków przewożących wojsko z Dunkierki do portów południowej 

Anglii. 29 maja "Błyskawica" wzięła na hol ciężko uszkodzony ni

szczyciel brytyjski HMS "Greyhound", który miał na pokładzie około 

tysiąca ewakuowanych żołnierzy, a wśród nich wielu zabitych 1 ran- 
8nych . Wzmożona działalność nieprzyjacielskich okrętów podwodnych 

i lotnictwa w tym rejonie stwarzała duże zagrożenie dla jednostki 

holującej i holowanej. Zmniejszona szybkość i ograniczone możliwo

ści manewrowe ułatwiały zaatakowanie.

Załoga "Błyskawicy" w pełni zdawała sobie sprawę z grożącego 

jej niebezpieczeństwa. Wszyscy wytężali wzrok, wypatrując na nie

bie ■ czarnych punkcików samolotów, a na morzu śladu peryskopu 

lub torpedy. Dla marynarzy z "Błyskawicy" była to próba nie tylko 

umiejętności bojowych, ale przede wszystkim charakterów, bo uczę- 
9 

stniczyll w niej świadomie, narażając życie w obronie innych . Mogli 

z tej próby w każdej chwili się wycofać. Wystarczyło przeciąć hol. 

Przed północą ORP "Błyskawica" i HMS "Greyhound" dotarły szczę-

W. Szczerkowski: opt. cit., s. 55.

E. Kosiarz: Od pierwszej do ostatniej salwy. Warszawa 1973, s. 84.
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śliwie do Dover. Tutaj dopiero nadleciały niemieckie samoloty i zrzu

ciły miny magnetyczne na spadochronach, które nie wyrządziły jed

nak żadnych szkód

Po doprowadzeniu "Greyhounda" do Dover "Błyskawica" następ

nego dnia znów powróciła w rejon Dunkierki, by w dalszym ciągu 

kontynuować osłanianie okrętów 1 statków przewożących wojsko. 

W nocy z 30 na 31 maja nie rozpoznany okręt idący przed "Błyska

wicą" został ugodzony torpedą wystrzeloną przez niemieckie ściga- 

cze . "Błyskawica" niezwłocznie zbliżyła się do niego w celu udzie

lenia pomocy. Okazało się, że był to francuski niszczyciel "Cyclone", 

który, pomimo uszkodzenia części dziobowej, mógł Jednak iść dalej 

o własnych siłach. Po upewnieniu się, że okręt nie potrzebuje po

mocy, "Błyskawica" oddaliła się, aby dalej wykonywać swoje zadanie.

Wkrótce potem napotkała tonący francuski niszczyciel "Sirocco". 

Załoga "Błyskawicy" natychmiast opuściła na wodę szalupę z sze— 
12 ścioma wioślarzami 1 sternikiem, którzy wyłowili piętnastu rozbitków 

W akcji ratowniczej obok "Błyskawicy" wziął udział brytyjski trało

wiec. Łącznie zdołano uratować około czterdziestu marynarzy. Kil

kudziesięciu marynarzy oraz setki ewakuowanych żołnierzy znalazło 

jednak grób w wodach kanału. "Błyskawica" podeszła ponownie do 

"Cyclone" 1 zapewniła mu bezpieczne przejście do Dover.

Po doprowadzeniu niszczyciela francuskiego do portu "Błyskawi

ca" wróciła znów na trasę wschodnią. Tutaj uratowała od niechybnej 

zagłady brytyjski luger, który załadowany po burty ludźmi podążał 
’ 13 wolno do Dover . Tę niewielką jednostkę rybacką obrał sobie za 

cel niemiecki bómbowiec Heinkel He-111. Czuł się pewnie wobec bez

bronnej jednostki i przelatywał niemal na jej masztem. Dostał się 

jednak W zasięg ognia działek przeciwlotniczych i karabinów maszy

nowych polskiego okrętu. Samolot nabrał wysokości i zaatakował

1O J.Pertek: Wielkie dni..., op.cit., s. 215.

11 W. Szczerkowski: op.cit, s. 55. 
12 E. Kosiarz: Od pierwszej..., op.cit., s. 88.
13

Tamże, a. 90.
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"Błyskawicę". Pojedynek zakończył się bez strat, zaś luger dzięki 

tej interwencji wyszedł cało z opresji.

30 sierpnia 1940 r. "Błyskawica" i "Burza" opuściły bazę w Sca- 

pa Flow i dołączyły do eskorty konwoju transatlantyckiego, składają

cego się z 51 statków. Dwa dni później dostrzeżono z "Błyskawicy" 

samotnego rozbitka, który, jak się okazało, był członkiem załogi za- 
14topionego w poprzednim dniu statku "Star Sion" . Pomimo skrajnego 

wyczerpania, dzięki troskliwej opiece, marynarz dość szybko przy

szedł do siebie.

29 października 1940 r. podążający z Egiptu transoceaniczny 

liniowiec pasażerski Wielkiej Brytanii s/s "Empress of Britain", o 

pojemności 42348 BRT, zaatakowany został przez niemiecki bombo- 
15wiec typu Focke-Wulf . Tragedia ogromnego transportowca rozegrała 

się u kresu podróży w odległości około 1OO mil morskich od zatoki 

Donegal w północno-zachodniej Irlandii. W wyniku bombardowania 

statek został trafiony w pokład rufowy na prawej burcie oraz w po

kład na dziobie. Gwałtownie rozprzestrzenił się pożar.

W odległości kilkudziesięciu mil od miejsca wypadku znajdowała 

się "Burza". Otrzymała ona rozkaz udania się z największą szyb

kością na pomoc zaatakowanemu transportowcowi. Wraz z "Burzą" 

podążył brytyjski niszczyciel "Echo". Po kilku godzinach okręty 

dotarły do celu podróży.

Przebieg akcji ratowniczej doskonale zobrazował w swych wspo

mnieniach naoczny świadek tych wydarzeń Z. Węglarz. "Akcję ratun

kową rozpoczęliśmy od podnoszenia z wody poszczególnych pływa

jących ludzi w pasach ratunkowych za pomocą własnych opuszczo

nych łodzi okrętowych, w czym wybitnie pomogła nam łódź latają

ca, utrzymująca z nami stałą łączność Aldisem. W ten sposób pod

nieśliśmy z wody około 14 osób, przeważnie jednak nieprzytomnych 

z wyczerpania na skutek kilkugodzinnego przebywania w zimnej

14 J.Pertek: Niszczyciele "Grom" i "Błyskawica". Gdańsk 1969 . 
s. 40.

15 J.Pertek: "Burza" weteran..., op.cit., s. 61.
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oceanicznej wodzie. Następnie podnieśliśmy załogi dwóch przewró

conych łodzi... Wreszcie podnieśliśmy rozbitków z pływających choć 

przepełnionych łodzi. W ten sposób uratowaliśmy około 270 osób, 

w tym kilkanaście kobiet i dzieci. Byli to przeważnie żołnierze i 

personel szpitalny oraz Ich rodziny jadące na urlopy zdrowotne lub 
Inne do Wielkiej Brytanii ze strefy środkowego Wschodu. Wszyscy 

rozbitkowie zostali natychmiast nakarmieni, wydano im wszystkie po

siadane zapasy mundurowe załogi, a załoga dodatkowo oddawała 

swoje półpłaszcze i bieliznę tym, dla których już nic znaleźć nie 

było można z zapasów ogólnych, bo trzeba wiedzieć, że załoga 

ORP "Burzy" składała się z około 180 ludzi. Wówczas cały okręt 

dosłownie roił się od rozbitków, którzy byli wszędzie: w pomiesz

czeniach marynarskich, podoficerskich, oficerskich, kuchniach, ma

szynowniach, kotłowniach 1 na podłodze. Kobiety i dzieci zostały 

umieszczone w pomieszczeniach dowódcy okrętu, a chorzy w kabi- 
16 nach oficerskich i izbie chorych - zajął się nimi lekarz okrętowy"

Niestety nie wszystkich udało się utrzymać przy życiu. Z czter

nastu rozbitków wydobytych w stanie nieprzytomnym, jedynie trzech 

zdołano docucić. Zmarłych ułożono w prześcieradłach na rufie 

"Burzy”. Stanęła przy nich warta honorowa. Do niszczycieli biorą- 

cych udział w ratowaniu rozbitków dołączył brytyjski trałowiec, na 

który przekazano kilkadziesiąt osób. Trałowiec zawrócił w stronę 

szkockiego wybrzeża.

W tym samym dniu przybyły tu jeszcze trzy holowniki, które 

miały podjąć próbę doholowania "Empress of Britain" do Greenock. 

ORP '>Burza" ■! HMS "Echo" otrzymały polecenie powrotu do bazy 

celem wyokrętowania rozbitków. Po drodze napotkano dwa niszczy

ciele, które miały przejąć ochronę transportowca. W Greenock w obe

cności władz cywilnych, wojskowych oraz rodzin nastąpiło wyokrę- 

towanie uratowanych rozbitków. Akcja ratownicza "Burzy” znalazła 

uznanie właścicieli "Empress of "Britain" - The Canadian Pacific Cotn-

16 Tamże, s.' 63.
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pany - którzy wystosowali specjalne podziękowanie dla dowódcy 
17okrętu i załogi

W listopadzie 1940 r. Polska Marynarka Wojenna powiększyła 

się o niszczyciel "Piorun", którego pierwszym dowódcą został koman

dor porucznik Eugeniusz Pławski. Już w marcu następnego roku 

nazwa polskiego okrętu znalazła się na łamach brytyjskiej prasy 

z okazji sukcesu osiągniętego w akcji ratowniczej przeprowadzonej 

w warunkach bojowych.

Miało to miejsce w nocy z 13 na 14 marca w porcie Glasgow. 

Kotwiczące w porcie okręty stały się obiektem silnego nalotu bom

bowego. Najnowszy brytyjski pancernik "Duke of York", będący 

w ostatniej fazie- budowy, został trafiony 1 stanął w płomieniach. 

Znajdujący się w pobliżu niszczyciel "Piorun", również uszkodzony, 

zbliżył się do niego, zaś załoga niezwykle ofiarnie i z powodze- 
18 niem uczestniczyła w ratowaniu pancernika .

11 kwietnia 1941 r. ORP "Garland" uratował na północno-zachod

nim Atlantyku rozbitków ze statku "Salier", z którymi powrócił do 

Hvalfiordu. W dwa dni później "Piorun" wraz z niszczycielem "Legion" 

wyratował 290 członków załogi brytyjskiego krążownika pomocnicze

go HMS "Rajputana", który został storpedowany przez U-Boota na 

zachód od Islandii. Z kolei znów obydwa polskie okręty, tj. "Garland" 

1 "Piorun", wyratowały 4 września 1941 r. na Atlantyku rozbitków 

z s/s "Ford Richepance". Bliższe szczegóły tych akcji są jednak 

nie znane.

Po sukcesach na wodach angielskich i Atlantyku ORP "Piorun" 

został skierdwany we wrześniu 1941 r. na Morze śródziemne do 

operacji "Halberd" ("Halabarda"), której zadaniem było przeprowa

dzenie konwoju z Anglii przez Cieśninę Gibraltarską na Maltę. Do

starczenie amunicji, wyposażenia bojowego, paliwa i żywności na 

17 Próba przeholowania "Empress of Britain" do Greenock zakoń
czyła się ostatecznie niepowodzeniem. 28 października niemiecki 
okręt podwodny U-32 storpedował statek w odległości 70 mil od 
zatoki Donegal.

18 J.Pertek:' Niszczyciel "Piorun". Gdynia 1958, s. 5.
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wyspę miało umożliwić dalszą obronę tej ważnej i jedynej wówczas 

bazy alianckiej w środkowej części Morza Śródziemnego. 27 wrze

śnia ORP "Piorun", płynący w eskorcie lotniskowca "Ark Royal", 

uczestniczył w wyławianiu z wody załogi brytyjskiego samolotu, który 

po wykonaniu lotu bojowego nie mógł powrócić na pokład lotniskow- 
19 ca ze względu na brak paliwa i osiadł na wodzie

W podobnej operacji przeprowadzenia na Maltę konwoju WS-19Z 

uczestniczył w czerwcu 1942 r. polski eskortowiec "Kujawiak". Pod

czas tego przejścia konwój został zaatakowany przez włoskie lotni

ctwo oraz silny zespół okrętów. Eskorta konwoju odparła wszystkie 

ataki nieprzyjaciela. Konwój poniósł jednak duże straty, tracąc jed

nego niszczyciela oraz cztery statki. Dwa ocalałe statki doprowadzo

no do Malty.

15 czerwca na niedostatecznie oczyszczonym torze wodnym nie 
20 opodal Malty brytyjski niszczyciel "Badsworth" wszedł na minę 

Znajdujący się w odległości kilku mil od miejsca katastrofy "Kuja

wiak", niezwłocznie pospieszył z pomocą. Ratując brytyjski okręt, 

"Kujawiak" sam wszedł na minę i zatonął. Marynarzy polskich wy

ratowały brytyjskie niszczyciele. W ten sposób spłacany był dług 

wdzięczności przez ludzi morza.

W ostatnich dniach sierpnia 1942 r. eskortowiec "Ślązak" otrzy- 
21 mał zadanie odnalezienia zaginionych lotników brytyjskich . Poszu

kiwania prowadzone w ciągu dwóch dni przy małej widoczności 

i sztormowej fali nie przyniosły rezultatu. Po doprowadzeniu konwoju 
do portu "ślązak" w dniu 1 września udał się ponownie na poszu

kiwania. Wcześniej przeprowadzony zwiad lotniczy nie potwierdził 

obecności rozbitków. Po dalszych piętnastu godzinach wypatrywania 

dostrzeżono wystrzeloną rakietę i w chwilę później wyratowano pię

ciu lotników. Tego samego jeszcze dnia "ślązak" otrzymał polecenie 

19 Tamże, s. 16.
20 J.Pertek: Eskortowce "Krakowiak", "Kujawiak", "ślązak". Gdynia 

1959, s. 18.
21 Polska Marynarka Wojenna jest wszędzie. "Polska na Morzach", 

1943 r., nr 8, s. 18.
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kontynuowania poszukiwań, gdyż istniało prawdopodobieństwo, iż 

w pobliżu może znajdować się załoga innego zestrzelonego samolo

tu. Po całonocnym trudzie, nazajutrz o godz. 10.35 Odnaleziono 

czterech lotników. Przebywali na morzu . 72 godziny.

Kilka dni później "ślązak" wyratował z mprza jeszcze sześciu 

lotników oraz brał udział w poszukiwaniach załpgi zestrzelonego 
22 

samolotu niemieckiego

22 lutego 1943 r. załoga ORP "Burza" odniosła kolejny sukces, 

którym było tym razem ratowanie załogi amerykańskiej kanonlerki 

straży przybrzeżnej "Campbell". Kanonierka została poważnie uszko

dzona w trakcie taranowania U-Boota. Według wszelkiego prawdo

podobieństwa niemiecki okręt podwodny został zmuszony do wynu

rzenia się na powierzchnię, po uprzednim obrzuceniu go bombami 
23głębinowymi przez Burzę" . Zarówno "Campbell", jak i U-Boot były 

unieruchomione i zachodziła możliwość ich zatonięcia. "Burza" pod

jęła akcję wyratowania pozostałej przy życiu szczątkowej załogi 

U-Boota, po czym podpłynęła do "ęajppbella", z którego przejęła 

ponad stu marynarzy stanowiących załogę kanonierki. Oprócz nich 

przetransportowano również około pięćdziesięciu osób znajdujących 

się na "Campbellu" - rozbitków z zatopionych uprzednio statków 

alianckich. Tym samym załoga "Burzy” składająca się ze 180 osób 

niespodziewanie się podwoiła. Ponieważ uszkodzona kanonierka 

utrzymywała się nadal na powierzchni morza, "Burza" przez półto

rej doby zabezpieczała ją przed U-Bootami.

Po zluzowaniu przez korwetę kanadyjską "Ęurza" samotnie od

płynęła do St. Johns. Podróż miała przebieg pomyślny, aczkolwiek 

nadmiar ludzi do wyżywienia i fatalna pogoda sztormowa przysparzały 

załodze niemałych kłopotów. 27 lutego "Burza" dotarła szczęśliwie 

do bazy.

Zarówno komunikat prasowy Ministerstwa Marynarki USA, jak 

i cała prasa amerykańska z uznaniem potraktowały akcję ratunkową

Tamże.

J.Pertek: "Burza" weteran..., op.cit., s. 92-95.
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"Burzy", dokonaną w trudnych warunkach nawigacyjnych i w obliczu 
24 

nieprzyjaciela oraz uznały ją za wyczyn pierwszorzędnej wagi

Przytoczone też zostały słowa pochwały amerykańskich marynarzy 

dla "Burzy". Opuszczając jej gościnny pokład oświadczyli oni: 

"Burza" jest najbardziej bojowym okrętem, jaki kiedykolwiek widzie- 
25 liśmy" . Podkreślono również dzielność załogi polskiej, jej ducha 

bojowego oraz cytowano dotychczasowe sukcesy okrętu.

W pierwszej połowie maja 1943 r. tym razem "Błyskawica” pod

jęła kolejną akcję ratowniczą. Podczas przejścia z Algieru do 

Gibraltaru z, okrętu dostrzeżono gumowy ponton, w którym znajdo- 
26 wało się pięciu lotników angielskich . Lotników wzięto na pokład 

1 zaopiekowano się nimi.

Dalsze akcje ratownicze przeprowadził niszczyciel "Orkan", któ

ry przekazany został Polskiej Marynarce Wojennej 18 listopada 

1942 r. Po pomyślnym powrocie z niebezpiecznego rejsu do Mur

mańska ORP "Orkan" został skierowany do służby eskortowej w 

atlantyckich konwojach, w trakcie których zapisał na swoje konto 

szereg poważnych osiągnięć. W połowie maja 1943 r. udzielił pomo- 
27cy storpedowanemu niszczycielowi brytyjskiemu "Tuscan" . Jakkol

wiek uszkodzony okręt trzymał się na wodzie, to jednak nie był 

w stanie dotrzeć o własnych siłach do portu. "Orkan" wziął więc 

go na hol i szczęśliwie doprowadził do Anglii.

24 sierpnia 194>3 r. ORP "Orkan" uczestniczył w akcji ratowa

nia załogi niemieckiego okrętu podwodnego zatopionego przez alian

ckie lotnictwo. Dokładną relację z przebiegu tej akcji pozostawił 

ppor. mar. Eryk Sopoćko,: "W miarę jak zbliżamy się, widać coraz 

wyraźniej na powierzchni oceanu parę palących się świateł. Ogień 

ich migotliwie drga, oświetlając dużą stosunkowo przestrzeń .morza, 

od którego refleks na niebie z daleka Już zwrócił naszą uwagę.

24 Jak ORP "Burza" ratowała amerykańską korwetę. "Polska na 
Morzach", 1943, nr 1O, s. 19.

25 „ .Tamże.
26 W. Szczerkowskl: opt. clt., s. 68.
27 J.Pertek: Niszczyciel "Orkan". Gdynia 1958, s. 1O.
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Pozostałe okręty idą kursem na światło. My w myśl otrzymanych 

rozkazów odchylamy się w prawo. Ciszę pogodnej nocy na pomoście 

kontrtorpedowca przerywa nieludzki krzyk, wrzask Idący od morza. 

Dowódca zmniejsza szybkość. Poprzednio słyszany krzyk ginie,mimo 

to za rufą w jego miejsce odzywają się dziesiątki innych. Na sto 

metrów przed dziobem widać połączone ze sobą trzy gumowe tratwy 

z uczepionymi do nich ludźmi. Ze wzniesienia pomostu widać wyspę 

głów. Zapach ropy usuwa resztkę wątpliwości. Tak, to tu zatopiony 

został nieprzyjacielski okręt podwodny. A ci w wodzie to Niemcy. 

Do wrzasków - hilfe! - dołącza się - help! Krzyk zawierający w so

bie ponadludzki strach, że możemy go nie słyszeć, że odjedziemy, 

a wtedy zostanie tylko jedna możliwość...

Z satysfakcją, z ogromną satysfakcją słuchaliśmy tego wrzasku 

Niemców żebrzących o pomoc. Ci, co kusili się o panowanie nad 

światem, błagają teraz o łaskę, o ratunek równający się darowaniu 

życia.

Dowódca zatrzymał okręt. Poprosiłem zastępcę o pozwolenie zej

ścia na pokład. Otrzymałem je, plus polecenie nadzorowania na miej

scu przebiegu akcji ratunkowej... Podano rzutki. Tratwa podciągnęła 

się. Rzucono siatkę, po której zaczęli się wspinać rozbitkowie. Jeden 

z nich w mundurze porucznika marynarki, jak się potem okazało — 

zastępca dowódcy zatopionego okrętu, wynalazł skądś gwizdek i za

czął wydawać rozkazy. Ten moment nie spodobał mi się. Podszedłem 

bliżej. Niemiec zauważył widocznie moją osobę, przerwał swą dotych

czasową czynność i nie czekając aż się odezwę, powiedział: - Te

raz mogę podziękować. Co za szczęśliwy traf, że wyratowani zo

staliśmy przez portugalski kontrtorpedowiec. Pan oczywiście rozumie 

po niemiecku? - Nie - odpowiedziałem, nie chcąc prowadzić rozmowy 

w znienawidzonym języku. - Ale Pan się myli. To polski kontrtorpe - 

dowiec - wyjaśniłem po angielsku.

Żałuję, że nie widziałem w tej chwili twarzy mego rozmówcy. 

Szkoda. Niewątpliwie ciekawie wyglądać mu siała. Z tonu głosu wyni

kało to bez cienia wątpliwości. "Polski kontrtorpedowiec" - z kolei on 

powtórzył te 'dwa słowa. Powtórzył, wsadził gwizdek do kieszeni 
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i zmieszał się z już stojącą pod kominem grupą"

W rezultacie przeprowadzonej akcji ratowniczej wyłowiono z wo

dy czterdziestu jeden niemieckich marynarzy. Ironią losu było to, 

że w kilka tygodni później inny U-Boot położył kres pięknej, lecz 

krótkiej karierze "Orkana".

W połowie września 1943 r. niszczyciel "Piorun" wyłowił z mo

rza lotnika angielskiego, a w następnym miesiącu "ślązak", który 

brał udział w osłonie konwojów oraz patrolowaniu wybrzeży Sycylii 

i pod Salemo, uratował czterech zestrzelonych lotników niemieckich. 

6 lipca 1944 . r. podczas operacji desantowej w Normandii "ślązak" 

wyłowił z morza niezwykłego rozbitka, którym był, jak się później 

okazało, niemiecki kierowca jednoosobowej torpedy, tajemniczej do

tąd, nowej niemieckiej broni. W toku swej trzyletniej służby "ślązak" 

ustanowił swoisty rekord, odnajdując i wyławiając z wody 29 lotni- 

ków

Rozbitków niemieckich wyratował także polski niszczyciel "Gar

land" w dniu 18 września 1944 r. Pochodzili oni z zatopionego 

przy współudziale "Garlanda" okrętu podwodnego U—4O7.

Była to prawdopodobnie jedna z ostatnich akcji ratowniczych, 

jaką przeprowadziły okręty Polskiej Marynarki Wojennej w latach 

wojny.

2. Akcje ratownicze przeprowadzone przez statki 

Polskiej Marynarki Handlowej

Piękne sukcesy w akcjach ratowniczych podczas II wojny świa

towej odniosły również statki Polskiej Marynarki Handlowej. Pełniąc 

odpowiedzialną służbę w konwojach na niemal wszystkich morzach 

i oceanach, spieszyły zawsze na ratunek tym wszystkim, którzy 

pomocy tej potrzebowali. A oto szereg przykładów.

Tamże, s. .17.

J.Pertek: Eskortowce..., op.cit, s. 31.
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W styczniu 1940 r. przetartą wśród pól minowych trasą płynął 

z Londynu długi konwój, kierując się na północ. Jednym ze statków 

tego konwoju był parowiec "Robur VIII". W nocy znajdujący się w po- 
30 bllżu frachtowiec wszedł na minę. Rozległ się głuchy huk eksplozji . 

Na "Roburze VHI" kapitan Deyczakowekl polecił zastopować statek. 

W ciszy, jaka nastąpiła, wyraźnie słychać było rozpaczliwe wołania 

o pomoc. Zarządzono alarm szalupowy oraz przygotowano prawą 

łódź do spuszczenia na wodę. Od burty "Robura" odbiła szalupa 
31 z czteroma wioślarzami i starszym marynarzem przy sterze . Po 

kilkunastu minutach szaleńczego wiosłowania szalupa dotarła do 

miejsca tragedii. Statku Już nie było, a na powierzchni pływały po

łamane belki 1 deski lukowe. W lodowatej wodzie pływało kilku roz

bitków bez pasów ratunkowych. Uratowano sześciu śmiertelnie wy

czekanych ludzi. Szalupa kilkakrotnie zataczała koła wokół miejsca 

zatopienia statku. Zdawano sobie doskonale sprawę, że każda minu

ta zmniejszała szansę utrzymania się innych rozbitków przy życiu. 

Gdy już nie było żadnych szans na odnalezienie kogokolwiek, skie

rowano szalupę w kierunku statku.

Uczestnik tej akcji Czesław Adamowicz wspomina: "Nie wiem, jak 

długo trwała nasza akcja ratunkowa - może godzinę, może dwie. 

Mokre ubrania marzły i sztywniały na mrozie. Szczególnie żałośnie 

wyglądali niedoszli topielcy, byli cisi i nieruchomi. Wracaliśmy z po

śpiechem. Dosłownie kładliśmy się na plecy. Kazio sterował "na nos" 

w ciemniejszą stronę nieba. W końcu usłyszeliśmy nadany syreną 

sygnał "R" - od "Robur". To nasi wzywali nas do powrotu, ułatwia

jąc. dźwiękiem znalezienie statku w ciemności. Po chwili oczom uka

zała się znajoma sylwetka naszego morskiego domu. Przy podnosze

niu szalupa uległa prawie kompletnemu rozbiciu, bowiem fala była 

wysoka i pusty statek, mimo najbardziej korzystnego ustawienia, moc

no kładł się na burty. Ci na dnie mocno trzymali się życia. I w prze-

Cz. Adamowicz: Morze sprzyja odważnym. Gdańsk 1971, ss. 32-38.

31 Szalupą dowodził starszy marynarz Kazimierz Graczyk, a w skład 
obsady wchodzili m.in. Czesław Adamowicz i Norbert GołuńskL 
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nośni i dosłownie. Niedoszli topielcy półprzytomni, zacisnęli ręce 

wokół siebie, trzymali się ławek 1 burt s**lupy.  I kiedy podniesiono 

łódź do wysokości pokładu, musiellśmy Anglikom siłą rozginać palce, 

aby oderwać ich od szalupy i przenieść na statek. Na drugi dzień 

rano wszyscy rozbitkowie' byli Już zdrowi. Nawet kataru nie dostali. 

Obandażowani, oklejeni plastrami, pili angielską herbatę parzoną po 

polsku, złorzeczyli Niemcom i Hitlerowi, przeklinali wojnę, ale prze

de wszystkim dziękowali nam Polakom. Mieli szczęście. W lodowatej 

wodzie o ich życiu decydowały minuty".

S/s "Robur VIII" nie dopędzdł już konwoju i do samego Newcastle 
I

płynął samotnie. Po zawinięciu do portu kapitan uzyskał Informację 

w Admiralicji, że zatopiony statek, z którego uratowano rozbitków, 

był Jednostką brytyjską i że przyczyną zatonięcia było wejście na 

minę magnetyczną. Tonął tylko dwie minuty. Od wybuchu miny zginę

ło kilku ludzi, a wśród nich wszyscy pełniący wachtę w maszynowni 

1 kotłowni. Nad ranem ośmiu marynarzy z tonącej tratwy uratowała 

jeszcze motorówka oraz mały parowiec wlokący się na końcu kon

woju. Jedenastu marynarzy utonęło, czternastu przywrócono życiu.

S/s "Robur VHI" zmienił po pewnym czasie nazwę na s/s "Zagło

ba". W połowie lutego 1943 r. podczas silnego zimowego huraganu 

statek i całą załogę pochłonął Atlantyk. Nie było nikogo, kto by im 

przyniósł ratunek.

Spośród statków Polskiej Marynarki Handlowej biorących udział 

w akcjach ratowniczych na specjalną uwagę zasługuje s/s "Wisła". 

W czasie swych atlantyckich rejsów "Wisła" trzykrotnie ratowała za

łogi alianckich okrętów i statków, tonących w wyniku ataków nie

przyjacielskich okrętów podwodnych.

26 marca 1941 r. "Wisła" uratowała część załogi małego patro

lowca kanadyjskiego W.C.M.S. "Otter". Czyn ten rozstawił Polską 

Marynarkę Handlową w całej Kanadzie. Przebieg akcji ratowniczej 

opisany został w raporcie dowódcy statku kpt. ż.w. Pawła Trać zew- 

skiego, przesłanym do PoUsh Steamship Agency w dniu 27 marca 

1941 r.: "Mam zaszczyt zawiadomić, że będąc w drodze z USA do 

Halifaxu, dnia 26 bm. około 8.30 rano w pobliżu st. lat. Samb ro 
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spotkałem wojenny okręt patrolowy objęty pożarem z załogą opusz

czającą pokład. Panowała zła pogoda ze sztormowym wiatrem z SW 

i wysoką falą. Pierwsza szalupa, do której mogłem podejść mająca 

około 15 ludzi była uderzona o burtę statku i przewrócona falą tak, 

że niestety zdołano wydobyć z niej na pokład tylko troje ludzi. Usi

łowałem wówczas spuścić swoje szalupy, lecz z powodu silnego ko

łysania obie zostały uszkodzone przed opuszczeniem na wodę, przy 

czym bosman został przygnieciony do burty i odniósł ciężkie obra

żenia, mając kilka złamanych żeber. Manewrowałem wówczas do na 

wpół zatopionej szalupy dwukrotnie i wydobyłem z niej resztę ludzi 

trzymających się jej w liczbie sześciu. Trzech z nich było jednak 

martwych z wyczerpania. W dalszym ciągu podszedłem do następnej 

szalupy i mogłem wyratować z niej wszystkich ludzi w liczbie czter

nastu, a w tej liczbie i kapitana tonącego statku. Część załogi była 

na tratwie, którą ratował wojenny okręt znajdujący się w pobliżu. 

Łącznie wyratowałem dwudziestu trzech ludzi, pięciu z nich zmarło 

jednak z wyczerpania i obrażeń.

Okręt patrolowy H.M.C.S. zatonął po silnej eksplozji o 11.30. 

Skierowaliśmy się do Halifaxu, zakotwiczyłem na redzie o 16.00, 

gdzie wyratowani oraz ciała zmarłych zostały oddane na kuter wo

jenny.

Uważam za swój obowiązek zaznaczyć, że postawa ratowa

nych ludzi była godna najwyższej pochwały. Będąc na małych szalu

pach i tratwie na pół pogrążonej w wodzie, śpiewali i w spokoju ocze

kiwali na swoją kolej wyratowania. W równej mierze załoga mego 

statku z odwagą i narażeniem życia ratowała ludzi w nieszczęściu. 

O powyższym zawiadomiłem miejscowe władze wojskowe oraz konsu- 
32 

lat R.P. w Montrealu" .

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Gdańsku (WAP Gdańsk), 
sygn. IV/1O, nr 115. Raport kapitana s/s "Wisła” Pawła Traczew- 
skiego do Polish Steamship Agency z 27.03.1941 r. Kopię ra
portu otrzymało Kierownictwo Polskiej Marynarki Wojennej w Lon
dynie.
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Podobnej treści informacja została wpisana również do dziennika 

okrętowego s/s "Wisła" . Uzupełnia ją jednak raport kapitana inte

resującym szczegółem, z którego wynika, że w ratowaniu rozbitków 

uczestniczył też brytyjski okręt podwodny, który wyłowił dziewięciu 

ludzi.

Przebieg akcji ratowniczej s/s "Wisła" opisany został także przez 

jednego ze sprawozdawców londyńskiej "Polski Walczącej" — Stefana 
34Rawicza . Zarówno S. Rawicz, jak i powołujący się na niego Jerzy 

Pertek (w książce "Druga mała flota"), piszą, że podczas akcji ra

towniczej wyróżnili się szczególnie dwaj członkowie załogi "Wisły" - 

bosman Paweł S., usiłujący spuścić się w szalupie na wodę, i ma

rynarz M.P, który przywiązany liną, spuścił się przy burcie "Wisły” 

do wody 1 wyciągnął ośmiu rozbitków. Jednak tylko trzech z nich 

przywrócono do życia. Nazwiska bohaterskich marynarzy zostały 

podane jedynie w postaci inicjałów. W trakcie badań archiwalnych 

ustaliłem, że Paweł S. to Paweł Stellmaszyk zaś M.P. to Mieczysław 
35Przybylski

Akcja ratownicza przeprowadzona przez marynarzy "Wisły" wywo

łała żywy oddźwięk w Kanadzie. Wysoki komisarz Kanady z pole

cenia rządu kanadyjskiego złożył podziękowanie na ręce rządu pol

skiego w Londynie dla kapitana, oficerów i załogi polskiego statku. 

Dowództwo Obrony Wybrzeża wystąpiło zaś z wnioskiem o przyzna

nie rannemu w akcji bosmanowi P. Stellmaszykowi specjalnego me-

33 Tamże, sygn. B//1O, nr 989. Dziennik okrętowy s/s "Wisła" za 
okres 6.03.1941 r. - 6.04.1941 r.

34 ’S.Rawicz: Polsko-brytyjskie braterstwo na morzu. "Polska Walczą
ca - Żołnierz Polski na Obczyźnie". 1941, nr 37, ss. 4—5.

35 Bliższe szczegóły dotyczące Pawła Stellmaszyka są następujące: 
urodził się 11.12.1887 r. w Lesznie. Ostatni adres w kraju - 
Gdynia, ul. Morska 263. Na "Wiśle" pływał nieprzerwanie od 1.08. 
1943 r., później - "Kolno", "Kutno", "Lewant". Wraz z nim na 
"Wiśle" pływał jego syn o identycznym imieniu i nazwisku - star
szy marynarz Paweł Stellmaszyk, urodzony 29.01.1921 r.

O marynarzu Mieczysławie Przybylskim jest mniej danych. 
Wiadomo wszakże, że pływał na m/s "Piłsudski”, do jego zato
pienia, a na "Wiśle" od 5.01.1940 r. - 23.07.1941 r., później na 
statkach "Poznań", "Morska Wola", "Lechistan".
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. . .36
dalu (Royal Humane Society s Medal) . Z noty wysokiego komisa

rza Kanady wystosowanej do rządu polskiego w Londynie wynikało, 

że bosman P. Stellmaszyk, mimo ciężkich obrażeń w postaci połama

nia kilku żeber, kontynuował wyławianie rozbitków z wody aż do cał

kowitego zakończenia akcji.

Na ręce kapitana Traczewskiego wpłynęło pismo gratulacyjne 

z dyrekcji Polish Steamship Agency o następującej treści: "Otrzy

maliśmy chwalebne informacje o okolicznościach uratowania przez 

załogę s/s "Wisła" w dniu 26 marca br. części załogi tonącego ka

nadyjskiego okrętu patrolowego.

Wyrażamy nasze głębokie uznanie dla załogi s/s "Wisła" za jej 

pełną poświęcenia 1 odwagi walkę o życie kolegów z marynarki wo

jennej kanadyjskiej. Okazana tu dzielność stanowić będzie niewątpli- 
37 

wie jedną więcej piękną kartę historii Polskiej Marynarki Handlowej .

Sześć miesięcy po opisanym sukcesie "Wisła" odznaczyła się 

w innej akcji ratowniczej, tym razem pod dowództwem kapitana ż.w, 

Stanisława Szworca. Działo się to podczas przejścia konwoju z Ka

nady do Anglii, na północny wschód od*  Kap Farvel na Grenlandii. 

Był to okres szczególnego nasilenia działalności U-Bootów na Atlan

tyku, które tylko we wrześniu 1941 r. zatopiły około 50 statków 

alianckich.

Konwój SC-42, w którym płynęły "Wisła" oraz "Wigry”, składał 

się z 64 statków sformowanych w pięć rzędów 1 dwanaście kolumn. 

Statki były eskortowane zaledwie przez jeden kanadyjski niszczy

ciel oraz trzy korwety. 9 września późnym wieczorem nastąpił pierw

szy atak U-Bobtów. Okręty eskorty zaczęły rzucać bomby głębinowe. 

Komodor konwoju polecił statkom iść zygzakiem. Manewrowanie takie 

utrudniało okrętom podwodnym wykonanie ataków. Kilka razy zmie

niano kurs. W ciągu nocy ataki powtarzały się wielokrotnie. Rano

WAP Gdańsk, sygn. rv/lO, nr 120. Pismo dyrekcji Polish Ste
amship Agency do kapitana s/s "Wisła" z 20.10.1941 r.

Tamże, sygn. IV/1O, nr 115. Pismo dyrekcji Polish Steamship 
Agency do kapitana s/s "Wisła" z 1.05.1941 r. 
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stwierdzono brak siedmiu statków. Podobna sytuacja miała miejsce 

również następnej nocy.

W czasie jednego z ataków został storpedowany brytyjski zbior

nikowiec "Bulysses", który przewoził mieszankę spirytusową. W górę 

buchnął słup zielonkawo-żółtego ognia - statek został objęty poża- 
33rem . W świetle tego ognia dostrzec można było załogę statku, która 

spuszczała szalupy ratunkowe oraz rzucała tratwy.

Kapitan Szworc wydał rozkaz ratowania załogi zbiornikowca. 

"Wisła’’ z racji zajmowanego ostatniego miejsca w kolumnie spełnia

ła rolę statku ratowniczego i na niej spoczął obowiązek włączenia 

się do akcji. Statek podszedł możliwie blisko do "Bulyssesa", nara

żając się tym samym na pożar bądź atak krążącego w pobliżu okrętu 

podwodnego. Po chwili do burty dobiła wypełniona po brzegi szalupa, 

na której znajdowało się 47 rozbitków, w tym około 1O Anglików, 

resztę stanowili Chińczycy'. Niektórzy z nich byli ranni, inni popa

rzeni. Z informacji uzyskanych od wyratowanych wynikało, że załoga 

Storpedowanego statku liczyła 61 osób. Brakowało zatem jeszcze 

kapitana, pierwszego oficera oraz 12 członków załogi.

Tymczasem wzmógł się wiatr i spychał płonący zbiornikowiec na 

polski statek. Dostrzeżono drugą szalupę oraz tratwę z rozbitkami, 

którzy pod naporem wiatru nie mogli odbić od burty swej jednostki. 

Wszelkie w tym kierunku wysiłki kończyły się niepowodzeniem. Ka

pitan Szworc wydał rozkaz spuszczenia szalupy motorowej. Obsadę 

jej stanowili: starszy oficer Roman Smoleniec, drugi mechanik Bole

sław Terlikowski, starszy marynarz Józef Chabowski i młodszy ma- 
39

rynarz Eugeniusz Gorlewski . Narażając się na ogromne niebez
pieczeństwo, dotarli szczęśliwie do rozpalonej burty "Bulyssesa" i 

przejęli dziesięciu znajdujących się na szalupie i tratwie iudzi, 

33 Nauticus: Załoga polska w ogniu okrętów podwodnych w drama
tycznych warunkach ratuje życie załogi angielskiej. "Polska na 
Morzach". 1942, nr 1. Wywiadu na temat powyższej akcji udzie
lił korespondentowi naoczny świadek, młodszy oficer Tadeusz S. 
(z materiałów archiwalnych wynika, że był to Tadeusz Sieja). 

8' WAP Gdańsk, sygn. IV/1O, nr 264. Pismo kapitana s/s Wisła" 
do Polish Steamship Agency z 1.10.194 1 r.
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w tym kapitana B.Lamba. Okazało się, że w chwili detonacji torpedy 

zginęło na tankowcu czterech ludzi załogi: pierwszy oficer i 3 ma

rynarzy Chińczyków. Wszystkich uratowanych przetransportowano 
40 

na pokład "Wisły”

"Wisła" dopędziła konwój i wraz z nim po 1O dniach dalszego, 

nie zakłóconego już rejsu dotarła do Anglii. Trudnym problemem 

było wyżywienie dodatkowych 57 osób, bowiem "Wisła" miała zapasy 
41 zaledwie na 35 osob

W dwa tygodnie po akcji ratowniczej kapitan Stanisław Szworc 

otrzymał od dyrektora Polish Steamship Agency pismo następującej 

treści: "Z przyjemnością dowiedzieliśmy się, że Pan Kapitan nie 

zważając na niebezpieczeństwo, na jakie narażał siebie i załogę 

statku przez storpedowanie przez nieprzyjacielską łódź podwodną, 

uratował załogę storpedowanego tankowca "Bulyssesa".

Czynem swoim przy ratowaniu oraz opieką nad rozbitkami w cza

sie podróży zasłużył Pan Kapitan na największe uznanie ze strony 

uratowanych, co widać z załączonego listu The Anglo Saxon Petro

leum Company Limited do nas. Ze swej strony dziękujemy Panu 

Kapitanowi za zrozumienie sytuacji i zachowanie się według najlep

szych tradycji morskich, co bezwarunkowo przyczyni się do pogłę- 
42 hienia dobrej opinii o kapitanach Polskiej Marynarki Handlowej"

Wypada jeszcze dodać, że właściciele zatopionego statku, tj. 

towarzystwo The Anglo Saxon Petroleum Company Limited, przeka-

Tamże. W akcji ratunkowej wyróżnili się ponadto: trzeci oficer 
Kazimierz .Przesmycki, starszy mechanik Władysław Zioło, asy
stent maszynowy Piotr Ludwiczak, palacz Kazimierz Cieśla, cie
śla okrętowy Kazimierz Zamorowski, kucharz Wacław Andrze
jewski.
W dzienniku okrętowym s/s "Wisła" przebieg akcji ratowniczej 
pominięto zupełnie. Odnotowano natomiast, że 20 września "Wisła" 
przycumowała lewą burtą przy Pier Head w Liverpoolu, gdzie 
zdano 56 rozbitków z s/s "Bulysses". Tutaj też zapisano, że przed 
wejściem do Liverpoolu oddano ciężko poparzonego Chińczyka 
na brytyjski niszczyciel.

WAP Gdańsk, sygn. IV/1O, nr 119. Pismo dyrektora Polish Ste
amship Agency do kapitana s/s 'Wisła" Stanisława Szworca 
z 26.09.1941 r.
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zało w imieniu kapitana B.Lamba, oficerów i załogi zbiornikowca 

"Bulysses" 250 funtów do podziału między załogę "Wisły", jako wy

raz podziękowania za uratowanie rozbitków i przetransportowanie 
43ich do Anglii

W literaturze dotyczącej udziału Polskiej Marynarki Handlowej 

w II wojnie światowej nie znalazła odzwierciedlenia akcja ratownicza 

przeprowadzona przez s/s "Wilno" 20 kwietnia 1942 r. W dniu tym 

podążał do Londynu konwój składający się z kilkunastu statków, któ

ry wypłynął z Blyth 18 kwietnia. O godz. 19.30 idący przed s/s 

"Wilno" belgijski statek s/s "Vae Vlctis" wszedł niespodziewanie na 
44minę, na skutek czego szybko zatonął . Ratowanie rozbitków utrud

niały gęste ciemności. Nie przeszkodziło to jednak załodze s/s "Wil

no" przyjąć na pokład czternaście osób z s/s "Vae Victis", które 
45odpłynęły od tonącego statku na szalupie . Pozostała część załogi 

zatopionej jednostki została wyratowana przez inny statek konwoju. 

21 kwietnia s/s "Wilno" dotarł do Londynu.

Krótkie i lakoniczne informacje na powyższy temat zostały wpi

sane do dziennika okrętowego s/s "Wilno" pod datą 20 kwietnia. 

. Kilka miesięcy po szczęśliwie przeprowadzonej akcji do Działu 

Spraw Morskich Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Londynie zosta

ło przesłane pismo następującej treści: "Donosimy uprzejmie, że dnia 

20 kwietnia 1942 r. s/s "Wilno" idący z Blyth do Londynu w kon

woju udzielił pomocy rozbitkom ze statku belgijskiego s/s "Vae Victis", 

który natknąwszy się na minę zatonął około 19.43 w przeciągu pię

ciu minut.

•Na pokład "Wilna" przyjęto czternastu członków załogi z jednej 

z szalup oraz samą szalupę. Rozbitkowie byli gośćmi statku do dnia 

21.04. br., w którym to dniu o godz. 10.50 przesiedli się na holow

nik "Sun VIII" w Southend.

43 <Tamże, sygn. IV/1O, nr 122. Pismo dyrektora Polish Steamship 
Agency do kapitana s/s "Wisła" z 5.12.1941 r.

Tamże, sygn. IV/1O, nr 1038. Dziennik okrętowy s/s "Wilno" 
z 1942 r.

45 ' iAkcją ratowniczą s/s "Wilno" dowodził kapitan ż.w. Kazimierz
Lipski.
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Dnia 24.04. br. właściciele ex "Vae Vlctis" złożyli wizytę u dy

rektora, Darskiego, dziękując za serdeczne i ludzkie zajęcie się 

rozbitkami, jakiego doznali oni na s/s "Wilno" od kapitana, oficerów 
, < ...46i załogi"

9 lipca 1942 r. s/s "Paderewski" przeprowadził akcję ratowniczą 

załogi transportowca norweskiego "Pleasantville", który storpedowa- 
47 

ny został przez U-Boota w odległości około 300 mil od Bermudów 

Dwie szalupy z rozbitkami norweskimi dostrzegł ze znacznej odleg

łości pełniący wachtę morską starszy oficer Stanisław Popielickl . 

Jemu zawdzięczać należy wszczęcie alarmu. Drugi oficer Józef Wiś

niewski, jako oficer uzbrojeniowy przeprowadził alarm i utrzymał 

wzorowe pogotowie podczas ratowania, po czym zorganizował opiekę 

nad wszystkimi wyratowanymi, których było 35. Wzorowa praca dru

giego mechanika Franciszka Hamiga, mającego wachtę w maszynowni, 

umożliwiła szybkie wykonanie wszystkich manewrów w czasie podej

ścia do szalup. W ratowaniu wyróżnili się ponadto bosman Jan Klein 

oraz starsi marynarze Antoni Adamski i Alfons Kulka.

Sprawnie zorganizowana akcja ratownicza znalazła uznanie u 

władz zwierzchnich, które do kapitana Jerzego Mieszkowskiego skie

rowały pismo następującej treści: "Przesyłami Panu Kapitanowi na

sze serdeczne gratulacje z powodu wyratowania rozbitków ze stor

pedowanego statku norweskiego. Prosimy Pana Kapitana o złożenie 

w naszym imieniu gratulacji oficerom i marynarzom, a specjalnie 

starszemu oficerowi Stanisławowi Popielnickiemu, który dzięki sumien

nej obserwacji.morza w czasie swej wachty zauważył szalupę z roz

bitkami. Jednocześnie komunikujemy, że przesłaliśmy list wyróżniają

cy oficerów i członków załogi przy akcji ratowniczej do Działu Spraw 

Morskich Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi z naszym wnio-

46 WAP Gdańsk, sygn. IV/1O, nr 128. Pismo inspektora Polish Ste- 
amship Agency do Działu Spraw Morskich Ministerstwa Przemy
słu i Handlu z 20.06.1942 r.

4z Tamże, sygn. IV/11, nr 285. Pismo kuratora GAL S.A. do Dzia
łu Spraw Morskich Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi 
z 12.02.1943 r.
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skiem o ewentualne odznaczenia”

Bohaterem kolejnej akcji ratowniczej stał się s/s "Narwik". 

W dzienniku okrętowym s/s "Narwik" znajduje się następujący za

pis: "6 października 1942 r. s/s "Narwik" opuścił Durban kierując 

się do Trinldadu. Zygzakowanie. 1O października o godz. 14.30 za

uważono łodzie ratunkowe ze storpedowanego statku. Postanowiono 

ratować rozbitków. Maszyna stop. Od 14.30 do 23.50 podejmowano 

rozbitków. Nadano radiem do stacji nadbrzeżnej o rozbitkach i pro

szono o eskortę. Storpedowanych podjęto około 1020 osób/nężczyzn, 

kobiet, dzieci,z angielskiego statku s/s "Orcades" - Orient Linę. 

11 października o godz. 10.05 przybyła eskorta - 2 kontrtorpedow- 

ce. 12 października o 6.30 destrojer eskortujący rzucił trzy bom

by głębinowe. Kursy wskazane przez eskortę. O godz. 11.25 przy- 
49 cumowano lewą burtą do kei w Cape Town"

Przyznać trzeba, że ten krótki i lakoniczny zapis w dzienniku 

okrętowym nie odzwierciedla przebiegu jednej z największych i naj

bardziej efektownych akcji ratowniczych, jakie przeprowadzono na 

morzu w okresie II wojny światowej. Stąd też musimy cofnąć się do 

31 lipca 1942 r., w którym to dniu s/s "Narwik" przybył z transpor- 
50 

tern sprzętu wojskowego do portu Bombaj w Indiach . Po wyłado

waniu cennej zawartości w postaci m.in. samolotów, statek 31 sierp

nia wziął kurs na Durban. Wkrótce po wyjeździe poważnie zachoro

wał kapitan Tadeusz Nlefledowicz i został przetransportowany moto- 
51 rówką na okręt wojenny, który powrócił z nim do Bombaju . Do

wództwo statku w zastępstwie nieobecnego kapitana objął pierwszy 

oficer Czesław Zawada, zaś jego stanowisko - dotychczasowy drugi 

oficer Zbigniew Chełmiński. Trzeci oficer Stanisław Jurkiewicz przy-

Tamże.
Tamże, sygn. IV/11, nr 1790. Dziennik okrętowy s/s "Narwik". 

50 _Tamże.

Tamże. Dokument ten prostuje dotychczasowe twierdzenia, z któ
rych wynikało, że kapitan Tadeusz Niefledowicz został wyokręto- 
wany w Durbanie.
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jął z kolei obowiązki drugiego oficera

9 września zapalił się bunkier w ładowni i pomimo wszelkich 

starań ze strony załogi, nie udało się go wygasić. Szybkość statku 

spadła do 5 węzłów. Praca stała się bardzo trudna z uwagi na 

dużą ilość dymu 1 gazu. Postanowiono dokopać się do źródła żarze

nia i stwierdzono, że znajduje się ono na dnie statku. Po pewnym 

czasie bunkier zapalił się płomieniem, a sytuacja z godziny na go

dzinę pogarszała się. 23 września s/s "Narwik" wszedł do Durbanu. 

Wezwano straż pożarną, która ugasiła pożar. Kilku marynarzy, któ

rzy ulegli pęparzeniu bądź zatruciu, skierowano do miejscowego 

szpitala.

Z nowym ładunkiem bunkru "Narwik" opuścił Durban 6 paździer- 
53nika, skąd odbyć miał daleką podróż do USA . W tym samym cza

sie kursem na tzw. przecięcie podążał nowoczesny brytyjski linio

wiec pasażerski "Orcades" o pojemności 23 456 BRT, stanowiący 

własność towarzystwa Orient Steam Navigation Co, który jak wszy

stkie alianckie statki, stał się transportowcem wojska i sprzętu. 

1O października "Orcades" został storpedowany i zatopiony przez 

hitlerowski okręt podwodny U—172. Kilkanaście szalup z rozbitkami 

odnalazł "Narwik". Przystąpiono niezwłocznie do ratowania, które 

miało następujący przebieg: "Akcja ratunkowa była bardzo utrudnio

na dużą falą i silnym wiatrem oraz tym, że szalupy ratunkowe były 

przepełnione i nieruchome, tak że do każdej szalupy trzeba było 

stawać longside i zakrywać je od fali. Ponieważ szalupy były po

rozrzucane w dużej odległości, można było przyjmować rozbitków 

kolejno z każdej szalupy. W niektórych wypadkach przyjmowałem 

rozbitków w ten sposób, że cumowałem jedną szalupę wzdłuż burty 

1 wolnym biegiem podchodziłem do drugiej, tak że wychodzenie z sza

lupy odbywało się w biegu. Ten sposób mogłem jednak stosować 

w wypadku, gdy szalupa miała na pokładzie tylko mężczyzn.

KO
Tamże, sygn. IV/11, nr 2S7. Pismo kuratora GAL S.A. do Dzia
łu Spraw Morskich Ministerstwa Handlu i Żeglugi z 9.03.1943 r. 

53 „Tamże.
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Akcja ratunkowa postępowała bez przeszkód, lecz bardzo wolno, 

tak że w chwili, gdy zaczęło się ściemniać, dużo szalup oczekiwało 

jeszcze swojej kolejki. Rozbitkowie na tych szalupach z chwilą za

padnięcia zmroku zaczęli się denerwować, nadawać sygnały świetlne 

i wypuszczać czerwone rakiety. Skłoniło mnie to do wysłania depe

szy z prośbą o przysłanie eskorty.

Jakkolwiek zdawałem sobie sprawę, że rozbitkowie na szalupach 

są bezpieczniejsi niż na przepełnionym statku, zdecydowałem się 

prowadzić nadal akcję ratunkową (mimo tego, że noc zapadła 1 że 

narażałem na niebezpieczeństwo statek i załogę oraz już wyratowa
nych rozbitków) ze względu na dotkliwe zimno, stan nerwowy ludzi 

pozostałych na szalupach, z których wielu było rannych, chorych na 

morską chorobę i przemoczonych do ostatniej nitki. Dla zabezpiecze

nia środków ratunkowych dla wziętych na pokład rozbitków kazałem 

mocować puste szalupy za rufą na wypuszczonej manili.

Ratowanie w ciągu nocy było jeszcze bardziej utrudnione, gdyż 

noc była bardzo ciemna, bezksiężycowa i manewrowanie statkiem 

było bardzo trudne. W czasie dnia dużą pomoc przyniósł mi pierw

szy oficer "Orcades", który przyholował motorówką parę szalup.

Obawa rozbitków przed wchodzeniem na wyładowany, wysoko 

wynurzony statek po siatce sprawiała również duże trudności. Zało

ga s/s "Narwik" mu siała wchodzić do szalup i pomagać, a nawet 

zmuszać do wchodzenia. Rannych podnoszono na siatce od łóżka, 

a dzieci w koszach do bunkrowania węgla. Najmłodszy uratowany 

liczył 7 miesięcy.

• Około godziny 23 wszystkie szalupy były już puste, a część 

z nich przymocowana do holu...

O godz. O.3O znów zauważyłem wybłyski bojek przy tratwach, 

podszedłem do nich, lecz były one puste. Statek jednak został za

uważony przez pozostałe 4 szalupy, które zaczęły sygnalizować 

i krzyczeć o pomoc. Znajdował się w nich kapitan i reszta załogi 

"Orcades", którzy uratowali się, gdy statek został trafiony dwoma 

dalszymi torpedami. Z wyratowaniem tych rozbitków poszło znacznie 

łatwiej, gdyż szalupy same podchodziły do statku.
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Około godziny 01.00 akcja ratunkowa została całkowicie zakon - 

czona 1 ruszono pełną szybkością wyznaczonym kursem na miej- 
54 sce spotkania torpedowców1*

12 października o godż. 11.00 "Narwik" zawinął szczęśliwie do 

Kapsztadu.

Niezwykły wyczyn kapitana Zawady odbił się głośnym echem 

w prasie, która przy tej okazji przypomniała, jak wiele do zawdzię

czenia mają Anglicy polskim marynarzom. Duże zainteresowanie 

udaną akcją ratowniczą okazał również rząd brytyjski i admiralicja. 

Ambasador brytyjski wystosował pismo gratulacyjne, w którym za

warł najwyższe uznanie dla kapitana polskiego statku i jego załogi. 

Podobne gratulacje nadeszły również od brytyjskiego przedsiębior- 
55 stwa okrętowego, do którego należał zatopiony "Orcades" . Kura

tor GAL S.A. w liście skierowanym do kapitana Cz. Zawady pisał: 

"Składamy Panu Kapitanowi nasze serdeczne gratulacje za dzielną 

akcję ratowniczą rozbitków w październiku 1942 r. Z prawdziwą 

przyjemnością komunikujemy, że akcja ta była bardzo pochlebnie 

komentowaną przez Amldralicję Brytyjską.

Otrzymaliśmy list od firmy Orient Linę (właścicieli zatopionego 

statku), w którym składają serdeczne podziękowanie dla Pana Ka

pitana i obsady statku za dzielną akcję ratowniczą i serdeczną opie

kę nad rozbitkami w ciągu diafszej podróży. W naszym posiadaniu 

jest list od Orient Linę wraz ze srebrną tacą dla Pana Kapitana, 

które po przyjeździe do U.K. zechce Pan odebrać w naszym biurze 
T -1 i >.54 55 56 w Londynie"

W innym piśmie czytamy: "Jak wynika z raportu kapitana i listu 

Ambasady Brytyjskiej (będących w posiadaniu Działu Spraw Mor

skich) akcja ratowania rozbitków przez kapitana Zawadę, który 

54 Raport kapitana Zawady z akcji ratowniczej przeprowadzonej 
10.10.1942 r. przez s/s •'Narwik". "Morze" 1972, nr 1O, ss. 16-17 .

55 Polska Marynarka Wojenna jest wszędzie. Tak samo Polska 
Marynarka Handlowa. "Polska na Morzach", 1943, nr 8, s. 20.

56 iWAP Gdańsk, sygn. IV/111, nr 448. Pismo kuratora GAL S.A. 
do Czesława Zawady kpt ż.w. w Londynie z 12.02.1943 r.
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wiedział o obecności łodzi podwodnej, była czynem wybitnym, sto

jącym na wysokim poziomie najlepszej morskiej tradycji i zasługu

jącym na odznaczenie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że kapitan 

Zawada objąwszy dowództwo miał młodszych wiekiem i doświadcze

niem oficerów oraz, że w ciągu pierwszej części podróży mając 
57 ciężki pożar bunkra, wywiązał się ze swych obowiązków wzorowo"

Dzielny czyn kapitana oraz załogi s/s "Narwik" został właściwie 

oceniony przez nadanie pierwszych w Polskiej Marynarce Handlo

wej Krzyży Zasługi z Mieczami. Złoty krzyż otrzymał Cz. Zawada 

zaś siedmiu członków załogi - srebrne i brązowe. Kapitan Zawada 

otrzymał ponadto niezwykle rzadkie odznaczenie - medal wojenny 

Lloyda za dzielność na morzu.

23 września 1943 r. s/s "Wisła" , dowodzona wtedy przez kpt. 

ż. w. Kazimierza Lipskiego, ponownie odznaczyła się w trzeciej już 

z kolei akcji ratowniczej, niosąc tym razem pomoc marynarzom bry

tyjskiej fregaty "Itchen". Doszło do tego w trakcie jednej z najwięk - 

szych bitew konwojowych II wojny światowej, gdy niemieckie okręty 

podwodne zaatakowały torpedami akustycznymi dwa konwoje, które 

płynęły z Anglii do USA. Konwoje składały się z 65 statków, które 

ochraniane były początkowo przez 16, a później przez 22 okręty 

eskorty.

Jedną z ofiar ataków U-Bootów był niszczyciel kanadyjski 
58"St, Croix" . Okręt trafiony został torpedami i poszedł na dno. Fre

gata "Itchen" wyruszyła tropić napastnika, zlecając ratowćinie załogi 

storpedowanego niszczyciela korwecie "Polyanthus". Płynąc na miej

sce katastrofy, korweta "Polyanthus" została jednak sama storpedo

wana. Jedynego żyjącego marynarza z tego okrętu wyłowiła dopiero 

następnego dnia fregata "Itchen", która wyratowała również pływają

cych w szalupach i na tratwach 81 rozbitków "St. Croix". Jednakże 

ona sama została niedługo po tym storpedowana. Znajdująca się 

w pobliżu "Wisła" pospieszyła z pomocą rozbitkom z "Itchen".

pr "7
Tamże, sygn. IV/11, nr 287.

66 J. Pertek: Druga mała flota, op.cit., ss. 325-326.
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W dzienniku okrętowym "Wisły" znajduje się następujący zapis: 

"22.00 alarm bojowy. Silne wstrząsy kadłuba spowodowane wybu

chem bomb głębinowych. 22.15 zobaczono ognie kół ratunkowych 

na wodzie oraz usłyszano wołania o pomoc. Mijając rozbitków spu

szczono prawą tylną tratwę na wodę. 22.20 spuszczono motorówkę 
na wodę. 22.20-23.40 akcja ratownicza (zbieranie rozbitków). 

23.40 podniesiono motorówkę i dano całą mocą naprzód. Uratowano 

trzech ludzi z brytyjskiej marynarki wojennej: W.G. Clark, P.S. Flood 

i W. A. Fisher. Stan zdrowia uratowanych: Flood i Fisher - wyczer- 
59 pani, Clark - wyczerpany oraz silne bóle w jamie brzusznej"

Jedną z ostatnich akcji ratowniczych przeprowadził transporto

wiec wojsk "Batory". W końcu lipca 1944 r. "Batory" jako jeden 

z wielu statków alianckich został włączony do udziału w inwazji 

w południowej Francji. Na statek zaokrętowano żołnierzy francu

skich. "Batory" wybrany został statkiem flagowym naczelnego dowód

cy francuskich wojsk inwazyjnych. 13 sierpnia transportowiec wy

ruszył w konwoju w kierunku wybrzeży Francji, a 16 sierpnia za

kotwiczył w zatoce St.Tropez. Rozpoczął się wyładunek wojska 

i ekwipunku. W trakcie wyładunku nadleciały niemieckie samoloty 

i obrzuciły konwój bombami odłamkowymi. Wybuchające bomby zabiły 

bądź raniły licznych żołnierzy i członków załóg sąsiedniego brytyj

skiego statku "Essex Trader" oraz żołnierzy z okrętów desanto
wych6*̂.  Załoga "Batorego", sama będąc zagrożona atakiem lotni

czym, przejęła na pokład 41 rannych. W czasie przejmowania i ra

towania rannych dużo inicjatywy i poświęcenia wykazali następujący 

członkowie załogi polskiego statku: lekarz okrętowy dr Parkita, star

szy oficer J. Michalski i starszy marynarz Z.Grochocki. Pomimo do

skonałej opieki lekarskiej, czterech ciężko rannych zmarło. Pozosta- 
61 

łych 37 przekazano w Oranie do'miejscowego szpitala wojskowego

50
WAP Gdańsk, sygn. IV/1O, nr 997. Dziennik okrętowy s/s "Wisła" 
za okres 27.06.1943 r. - 25.09.1943 r.

60 J. Rusak: Kronika wojennej służby m/s "Batory". "Przegląd Morski" 
1971, nr 7-8, s. 106.

61 .Tamże.
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Przedstawione przykładowo powyżej akcje ratownicze przeprowa

dzone przez okręty i statki polskie zakończyły się szczęśliwym 

wyratowaniem ludzi, którzy potrzebowali pomocy. Uczestniczący 

w tych akcjach marynarze, ratując innych, narażali świadomie swe 

własne życie. Był to sprawdzian walorów osobistych, odwagi, ofiar

ności i poświęcenia polskich marynarzy.

Trudno jest dziś podać dokładną liczbę wyratowanych. Wiele jed
nak setek marynarzy obcych bander oraz osób cywilnych (w tym 

kobiet i dzieci) skazanych na niechybną śmierć z głodu, wycień

czenia bądź zimna zawdzięcza swoje ocalenie Polakom.

Szereg udanych akcji ratowniczych przeprowadzonych w trud

nych warunkach nawigacyjnych i w obliczu grożącego niebezpieczeń

stwa ze strony wroga zyskało niedużej polskiej flocie szczerą sym

patię w wielu krajach. Dług wdzięczności bywał spłacany. Doświad

czyły tego na sobie załogi okrętów i statków polskich, które były 

ratowane przez jednostki alianckie.
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Kmdr mgr Zdzisław Waśko

ROZMINOWANIE WYBRZEŻA PRZEZ MARYNARKĘ! WOJENNĄ 
W LATACH 1945 - 1956

W wyniku zwycięskiego zakończenia drugiej wojny światowej odzy
skaliśmy niepodległość 1 szeroki dostęp do morza. Cały naród sku
piony wokół partii 1 władzy ludowej przystąpił niezwłocznie do odbu
dowy zniszczonego przez okupanta kraju.

Jednym z warunków szybkiej odbudowy gospodarczej było rozmi
nowanie i zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa życia. Na tere
nie naszego kraju wojna pozostawiła po sobie trwały i niebezpieczny 
ślad w postaci wielu pól minowych, składów materiałów wybuchowych 
i porzuconej różnego rodzaju amunicji. Stanowiło to potencjalne nie
bezpieczeństwo 1 groźbę dla życia ludzkiego, w znacznym stopniu 
utrudniało podjęcie normalnej działalności gospodarczej.

Ogrom prac związanych z likwidacją skutków 1 pozostałości woj
ny, ze względu na ich charakter, wykonywały oddziały Wojska Pol
skiego. Wydzielone do tego celu specjalne jednostki inżynieryjno- 
saperskie musiały sprawdzić i rozminować tysiące hektarów pól 
uprawnych, łąk i lasów, szlaki komunikacyjne, osiedla, miasta oraz 
kluczowe zakłady przemysłowe i obiekty portowe. Sprawdzeniu i roz- 

2 minowaniu podlegał obszar obejmujący łącznie około 250 tys. km
2terytorium państwa polskiego, w tym 5820 km o bardzo dużej gę- 

2
stości zaminowania i 13654 km o średnim stopniu zaminowania. 
Ponadto należało unieszkodliwić i zniszczyć ponad 15 milionów min 
i powyżej 35 milionów pocisków, niewypałów oraz wszelkiego rodza
ju amunicji rozrzuconej na całym obszarze kraju .

* W. Szota: Przejście Ludowego Wojska Polskiego na stopę poko
jową. (w:) Historia wojskowości polskiej, Warszawa 1972, s. 740.
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Jeżeli chodzi o interesujący nas obszar Wybrzeża Gdańskiego, 

to początki rozminowania 1 oczyszczania tego regionu z niewypałów 

miały miejsce w końcowej fazie wojny i prowadzone były przez od

działy radzieckie. Na rozkaz dowódcy wojsk inżynieryjno-saper

skich 2 armii uderzeniowej rozminowanie Gdańska w pasie jej na

tarcia wykonywał 54 batalion 21 brygady inżynieryjno-saperskiej 

1 współdziałający z nim 4 batalion 1 brygady szturmowej.

Przystępując w driiu 23 marca 1945 r. do akcji, bataliony te 

w pierwszej kolejności dokonały rozpoznania i rozminowania głów

nych tras przelotowych, ramp i przejść mostowych, w celu zabez

pieczenia ruchu nacierających wojsk radzieckich. Z chwilą ustania 

działań bojowych w mieście saperzy 54 batalionu zajęli się rozmi

nowaniem ważniejszych obiektów przemysłowych, budynków państwo

wych i użyteczności publicznej oraz urządzeń komunalnych.

Z zachowanych dokumentów wynika, że w okresie od 28 marca 

do 1 kwietnia 1945 r, saperzy 54 batalionu sprawdzili na terenie 

Gdańska 16 km ulic, 2 km nabrzeża, 7 mostów 1 14 ramp mostowych, 

rozebrali 24 barykady, usunęli 2 miny burzące o wadze 250 kg 

każda, 1O min przeciwczołgowych oraz 315 przeciwpiechotnych, a 

także zniszczyli 1830 różnych detonatorów, 47555 sztuk amunicji 

do kb, 1378 pocisków artyleryjskich oraz 490 kg różnych materiałów 

wybuchowych .

W trzy dni po wyzwoleniu Gdańska przybył do zniszczonego mia

sta 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy, który zabezpieczając 

obiekty wojskowe 1 portowe, włączył się niezwłocznie do akcji roz

minowania Trójmiasta. 1 SMBZ sformowany 29.10.1944 r. na ziemi 

lubelskiej, po przejściu na Wybrzeże, stał się zalążkiem powołanej 

do życia 7.07.1945 r. ludowej Marynarki Wojennej. Ona też w póź

niejszym okresie wzięła udział w sprawdzeniu i rozminowaniu pasa 

nadmorskiego od Braniewa do Dziwnowa.

2 F. Zbiniewicz: Pomoc Armii Radzieckiej w rozminowaniu Radomia, 
Krakowa, Łodzi 1 Gdańska w 1945 r. "Wojskowy Przegląd Histo
ryczny", 1968, nr 3, ss. 358-359.
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W rozminowaniu wybrzeża brali także udział saperzy z 47 bata

lionu saperskiego oraz plutony saperów z 51, 55 i 60 pułków pie

choty 16 dywizji piechoty, stacjonującej w Gdańsku. W listopadzie 

1945 r. 1 kompania saperów, dowodzona przez por. Aleksandra 

Magierę, prowadziła rozminowanie w pasie Gdańsk - Żukowo - Przy

widz - Pruszcz Gdański - Suchy Dąb - Godziszewo - Skarszewy - 

jezioro Wdzydze. 2 kompania saperów pod dowództwem por. Włodzi

mierza Kowalskiego wykonywała prace w rejonie Oksywia, Redy, 

Rumi i Kościerzyny. Saperzy z pułków piechoty oczyszczali z amu

nicji i materiałów wybuchowych tereny portu gdańskiego oraz praco
wali przy odgruzowaniu 1 rozminowaniu Elbląga (pluton saperów 

55 pp). W okresie późniejszym kompania saperów pod dowództwem 

por. Stanisława Narynieckiego prowadziła dalsze prace minerskie 

w Koszwałach, Pszczółkach, Różynach, Miłej Górze, Pruszczu Gdań

skim, Nowym Dworze Gdańskim. Pojedyncze patrole saperskie pra

cowały także w powiatach Tczew i Kwidzyn. W wyniku tych prac 

usunięto 83000 sztuk min, pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych 
3 

oraz oczyszczono ponad 400 ha ziemi ornej .

W celu przyspieszenia tempa odbudowy gospodarki morskiej do

wódca 1 SMBZ kmdr por. Karol Kopiec wydzielił ze składu bata

lionu dwa pododdziały marynarzy do rozminowania ważniejszych 

obiektów na terenie Trójmiasta. Pierwszy pododdział saperów, w sile 

30 marynarzy 1 4 podoficerów pod dowództwem chor. mar. Adama 

Brzostowicza, prowadził prace doraźne związane z rozminowaniem 

obiektów wojskowych 1 przemysłowych na terenie Nowego Portu 

i Gdańska. Drugi pododdział, składający się z pirotechników i sape

rów kompanii technicznej pod dowództwem ppor. mar. Stanisława 

Skorka, zajmował się rozminowaniem Gdyni i Babich Dołów. Od 19 

lipca 1945 r. pododdział ten wzmocniony został sześcioosobową gru

pą minerów, którzy przez 14 dni pomagali w oczyszczaniu koszar

J.Prokurat: Działalność polityczna i społeczna 16 DP na wybrze
żu w latach 1945-1947. "Zeszyty Naukowe WAP", 1969, nr 21, 
ss. 137-139.
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1 placu ćwiczeń floty na Oksywiu .

Z zachowanych meldunków do dowódcy Morskiego Pułku wynika, 

że saperzy morscy do końca lipca 1945 r. zbadali i częściowo roz

minowali cały teren przylegający do koszar dawnej Kadry Floty na 

Oksywiu, portu wojennego, Górnego Oksywia i Babich Dołów. Owo

cem ich trudnej i niebezpiecznej pracy było wykrycie oraz zlikwido

wanie 33 min butelkowych, 63 min butelkowych z siatką, 103 min 

puszkowych, 21 min puszkowych z siatką, 2 min puszkowych bez 

siatki, 20 min przeciwpancernych wz. K18, 72 min przeciwpiechot

nych, 27 min przeciwpiechotnych wz. "S" i 19 bomb sześciokilogra- 
5 '

mowych . Ponadto saperzy morscy znaleźli 500 karabinów piechoty, 

które po wyczyszczeniu przekazali do szkolenia 2 baonowi rekru
ckiemu, stacjonującemu na Oksywiu^.

W pierwszym najtrudniejszym okresie rozminowania miasta i portu 

gdyńskiego szczególną aktywność wykazali ówczesny zastępca szefa 

Uzbrojenia Głównego Portu Marynarki Wojennej kmdr ppor. Włady

sław Trzciński 1 zarządca składnicy amunicji chor. mar. Franciszek 
7

Wróbel . Obaj, z racji swych stanowisk,jak również znajomości za

gadnienia, zajmowali się od 15 czerwca 1945 r. bezpośrednim rozmi

nowaniem poszczególnych obiektów stoczniowych i portowych, nabrze

ży, urządzeń przeładunkowych oraz pojedynczych budynków instytu

cji państwowych i osób prywatnych.

W ramach prowadzonych prac minerskich chor. mar. F\ Wróbel 

wraz z grupą saperów zabezpieczył, a następnie 20 lipca 1945 r.

Dowódca 1 SMBZ rozkazem dziennym nr 75 z 21.07.1945 r. wy
znaczył grupę saperów w składzie: st.mar. Tadeusz Olkiewicz, 
mar. Leon Waligóra, mar. Henryk Kuczera, mar. Czesław Grabowski, 
mar. Józef Wdendes, mar. Bronisław Mańkowski.

Meldunek dowódcy Morskiego Pułku do dowódcy Okręgu Wojsko
wego Pomorze z 30.07.1945 r. Centralne Archiwum Wojskowe, 
Zespół 1 SMBZ, t. 309/61, s. 125.

Tamże, s. 75.

Kmdr ppor. W. Trzciński i chor. mar. Wróbel jako jedni z pierwszych 
otrzymali dyplomy honorowych obywateli Gdyni. Ten ostatni zginął 
śmiercią tragiczną latem 1949 r. podczas transportu poniemieckich 
bomb lotniczych na Babich Dołach.
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usunął zebrane na terenie rzeźni i targowiska zwierzęcego przy 

ul. Pogórskiej w Gdyni-Chyloni materiały wybuchowe, bomby 1 po

ciski artyleryjskie. W dniu 24 lipca 1945 r. saperzy kompanii tech

nicznej 1 SMBZ pod nadzorem kmdr ppor. W. Trzcińskiego, uwzględ

niając prośbę kapitana portu gdyńskiego ob. J. Godeckiego, rozbro

ili i usunęli sporą ilość różnego rodzaju min, amunicji i materiałów 

wybuchowych zalegających teren portu handlowego. W dniu 27 lipca 

1945 r. chor. mar. F. Wróbel penetrując teren w' porcie gdyńskim, 

znalazł w obrębie zabudowań Pagedu 4 miny francuskie, które oso

biście przeniósł na odległość jednego kilometra i zniszczył przez 

wysadzenie. W tym samym dniu grupa saperów morskich zebrała na 

terenie działu gospodarczego Urzędu Pocztowego przy ul. 1O Lutego 

w Gdyni poniemiecką amunicję, którą wywiozła i zniszczyła poza 

miastem. Pod koniec lipca 1945 r. chor. mar. F. Wróbel i grupa sape

rów zdjęli-, po czym unieszkodliwili 60 min wykrytych na terenie 

Wąwozu Ostrowskiego. Usunięcie min było wielce niebezpieczne 

1 wymagało dużego wysiłku, bowiem miny rzucone były w terenie po- 
Q

krytym wysoką trawą i gęstymi zaroślami .

Dużą pomoc wojsku w rozminowaniu okazały ówczesne władze 

miejskie, prgana Milicji Obywatelskiej oraz instytucje państwowe 

i osoby prywatne. W pierwszych dniach sierpnia 1945 r. Zarząd 

Miejski w Gdyni przekazał Marynarce Wojennej wykaz terenów, 

gdzie znajdowały się jeszcze materiały wybuchowe i różnoraki 

sprzęt wojenny. Na wskazane miejsca udały się niezwłocznie pa

trole saperskie, które po dokonaniu rozpoznania przystąpiły do usu

wania niebezpiecznych min, niewypałów i porzuconej amunicji. M.in. 

podczas oczyszczania Al. Zwycięstwa, ulic Redłowskiej 1 Murmań- 

czyków saperzy usunęli 1OO pocisków art. 1OO mm, 1OO pocisków 

art. 120 mm, 11O pocisków art. 75 mm, 3 niewypały granatów lOOmm 

i 1 niewypał pocisku art. 1OO mm. Na ulicy Kasztelańskiej znale

ziono jeden ciężki karabin maszynowy i 1O skrzynek naboi. W za
budowaniach ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej 56 i Kopernika 1O 

8 Opracowańo na podstawie materiałów znajdujących się w zbiorach 
Wydziału Historycznego ZP MW.

140



wykryto 3 pociski artylerii plot. Na ul. Hetmańskiej 31 w ogrodzie 

zdjęto jedną minę. Przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Kasprowicza 

zebrano kilka pancerzownic bezodrzutowych. Na ulicach Siemiradz

kiego, Mickiewicza, Tetmajera 24 i Sienkiewicza 12, 27 i 32 zebra

no sporą ilość rozrzuconej amunicji, granatów ręcznych i przeciw

pancernych oraz kilka karabinów strzeleckich. W pobliżu byłego 

pensjonatu "Belweder" na ul. Korzeniowskiego wykryto i zabezpie- 
, . 9czono kilkanaście pocisków artyleryjskich i min moździerzowych .

W dniu 11 sierpnia 1945 r. chor.mar. F. Wróbel wraz z grupą 

saperów usunęli z terenu Państwowej Chłodni i Składów Portowych 

w Gdyni 1O pocisków artyleryjskich 75 mm, 2 skrzynie zawierające 

50 kg materiałów wybuchowych oraz pozostawione przez hitlerowców 

2 miny w maszynowni i 2 ładunki trotylu złożone pod kompresorami. 

30 sierpnia 1945 r. ta sama grupa saperów rozbroiła i zabrała 

z portu rybackiego w Gdyni 7 bomb hydrostatycznych, a trzy dni 

później przeniosła do składnicy amunicji Marynarki Wojennej minę 

morską, znalezioną na terenie Komendy Oddziału Wodnego MO 

w Orłowie, 6 września 1945 r. dwóch pirotecliników z pododdziału 

kpt. mar. R. Kasperskiego rozminowało gmach Komendy Garnizonu 

przy Skwerze Kościuszki 12. W dniu 17 września 1945 r. kmdr ppor. 

W. Trzciński i-ozbrcił osobiście niewypał, który tkwił w ścianie mie

szkania przy ul. świętojańskiej 53/7. W dniu 28 września 1945 r. 

por. mar. Talaga z grupą minerów usunął 5 bomb lotnie zych, zalega

jących teren koło Domu Zdrojowego na ul. Czołgistów. Pod koniec 

września kierownik MO III Komisariatu Morskiego w Gdyni por. B. 

Bronikowski powiadomił Komendę Garnizonu o wykryciu amunicji na 

terenie portu handlowego. Wysłany w dniu 2 października 1945 r. 

patrol saperski pod dowództwem chor.mar. F.Wróbla zabezpieczył 

na miejscu 5 pocisków artyleryjskich, 1 pancerzownicę bezodrzuto- 

wą i zlikwidował 1 pocisk artyleryjski znajdujący się pod dachem 

w magazynie biura portowego. Tego samego dnia na wezwanie ko-

Wykaz skupisk materiałów wybuchowych na terenie Gdyni prze
słany przez Zarząd Miejski pismem nr 46/11/45 (w zbiorach Wy
działu Historycznego ZP MW) .
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mendanta Szpitala Wojskowego w Gdyni ppłk. Dereckiego udał się 

na teren szpitala przy ul. Morskiej 91 chor. mar. F. Wróbel, który 

osobiście zebrał sporą ilość amunicji i usunął bombę lotniczą tkwią

cą w betonie dziedzińca. W dniu 19 października 1945 r. zawiado

miony przez zastępcę komendanta Miasta Gdyni kpt. mar. W. Krzywca 

patrol saperski zabrał z podwórza nieruchomości Elektrowni Okręgu 

Pomorskiego, położonej przy dawnej ul. Mościckich 43, znajdujące 

się tam granaty i pancerzownice oraz zdjął miny pozostawione w piw

nicy domu mieszkalnego przy ul. Orłowskiej 51. W dniu 26 paździer

nika 1945 r. kmdr ppor. W. Trzciński rozbroił osobiście 3 miny tale

rzowe i usunął 3 skrzynie granatów do pancerzownic z rejonu Dwor

ca Morskiego w Gdyni. Cztery dni później chor. mar. F. Wróbel uprząt

nął z rampy Dworca Morskiego 3 granaty ręczne i 1 skrzynię amu

nicji, z Nabrzeża Francuskiego 2 miny, z Nabrzeża Holenderskiego 

3 skrzynię granatów ręcznych, z Nabrzeża Duńskiego 4 granaty 

ręczne i 13 pocisków artyleryjskich, z Nabrzeża Polskiego 12 skrzyń 

amunicji oraz z magazynów Cukroport dużą Ilość pocisków i amunicji 

w skrzyniach.

Podczas prowadzonego w październiku 1945 r. zwiadu saperskie

go ppor. Franciszek Moczadło zebrał na terenie Górnego Oksywia 

sporo rozrzuconych pocisków artyleryjskich, usunął spod kościoła 

na Nowym Obłużu 9 takich pocisków oraz zdjął miny położone przez 

hitlerowców w rejonie szkoły podstawowej nr 6.

W listopadzie 1945 r. nadal trwały intensywne prace nad rozmino

waniem miasta i portu gdyńskiego. 12 listopada chor. mar. F. Wróbel 

i bosman Alfons Sadowski zabrali z gmachu Sądu Okręgowego 

w Gdyni kilka niewypałów pocisków wyrzutni rakietowej katiusza. 

Dwa dni później kmdr ppor. W. Trzciński usunął osobiście pocisk 

artyleryjski z posesji przy ul. Sienkiewicza 2 i 1 granat ręczny 

z piwnicy domu mieszkalnego przy byłej ul. Ks. Bandurskiego 4. 

Powiadomiony przez kierownika MO HI Komisariatu Morskiego w Gdy

ni ppor. F. Moczadło dokonał z grupą minerów w dniu 21 listopada 

zwiadu saperskiego, w czasie którego grupa rozminowała pole mino

we założone przez hitlerowców przy drodze wiodącej przez łąki na 
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Oksywie. Następnego dnia chor. mar. F. Wróbel usunął poniemiecKą 

minę ze składowiska kolejowego nr 16 przy ul. Morskiej 68. Pod 

koniec listopada ppor. F. Moczadło wraz z grupą saperów przepro

wadził w związku z zapowiedzianym przyjściem statku z dostawami 
UNRA (konie i bydło) zwiad saperski w rejonie ekspedycji towa

rowej Gdynia-Port. W czasie kontroli saperzy znaleźli kilka min 

leżących pomiędzy magazynami "Bananas" a magazynem V przy ul. 

Polskiej.

W grudniu 1945 r. na skutek złych warunków atmosferycznych 

prace saperskie ograniczone zostały do kontroli i oczyszczania 

gdyńskiego węzła kolejowego. Saperzy morscy, na podstawie uprzed

nio dostarczonego przez zawiadowcę odcinka drogowego PKP Gdy

nia 1 materiału informacyjnego, przeprowadzili zwiad wzdłuż torów^ 

Gdynia-Wejherowo i Gdynia-Sopot. W czasie kontroli uprzątnęli 

z torowiska Gdynla-Ortowo 3 niemieckie miny puszkowe, 1 minę ta

lerzową i 2 zapalniki do min. Na trasie Chylonia-Rumia saperzy 

znaleźli 1 zabezpieczyli 1 bombę lotniczą, 4 pociski artyleryjskie, 

oraz dużą ilość amunicji i granatów ręcznych.

Pod koniec grudnia, na prośbę zawiadowcy stacji Gdynia-Port, 

grupa saperów pod dowództwem ppor. F. Moczadły dokonała zwiadu 

posterunków na tor ze kierunkowym nr 3, usuwając 1 bombę lotniczą 
i 4 granaty moździerzowe 210 mm16

Podsumowując dotychczasową pracę saperów morskich należy 

stwierdzić, że dokonali oni olbrzymiego wysiłku w rozminowaniu 

i oczyszczeniu Wybrzeża z pozostałości drugiej wojny światowej. 

Owocem ich rzetelnej i pełnej niebezpieczeństwa pracy było zdjęcie 

oraz unieszkodliwienie do końca 1945 roku 519 niemieckich min 

i 1500 zapalników różnego typu, 34 min morskich, 45380 sztuk 

amunicji małokalibrowej, 6808 naboi i pocisków, 1870 granatów ręcz

nych i 1OOO karabinowych granatów przeciwpancernych, 870 pan

cerzownic rakietowych (panzerschreck), 233 pancerzownic bezod- 

1O . Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez kmdr, 
por. rez. W.Trzcińskiego.

14:



rzutowych ( panzerfaust), 350 min moździerzowych, 20 bomb lotni
czych i 360 raklet^^.

Wykrycie i usunięcie w stosunkowo krótkim okresie tak dużej 

ilości pozostawionych przez hitlerowców min i amunicji było możliwe 

tylko dzięki ofiarnej pracy saperów i pomocy mieszkańców Gdyni, 

którzy informowali władze wojskowe o przypuszczalnych miejscach 

znajdowania się ukrytych ładunków wybuchowych. Spośród wielu 

wyróżniających się oficerów, podoficerów i marynarzy wymienić na

leży kmdr. ppor. Władysława Trzcińskiego, chor. mar. Franciszka 

Wróbla, ppor. Franciszka Moczadłę, ppor. Franciszka Jędrasika, 

ppor. Władysława Piotrowskiego, bosm. Edmunda Pawiaka, bosm, 

Stanisława Kwiatowskiego, bosm. Czesława Strzelca, bosm. Antonie

go Gwiazdę, bosm. Alfonsa Sadowskiego, bosmanmata Józefa Pukro- 

pa, mata Jana Stillera, mata Józefa Binkowskiego, mar. Stanisława 

Białasa, mar. Stefana Bielawskiego, mar. Tadeusza Baryłę, mar. 

Stefana Copiaka, mar. Kazimierza Dorę, mar. Stanisława Endlera, 

mar. Jana Kacprzaka, mar. Szczepana Fajkowskiego, mar. Eugeniu

sza Gołębiowskiego, mar. Wacława Kowalewskiego, mar. Czesława 

Młynarczyka, mar. Henryka Nowackiego, mar. Wincentego Olszewskie

go, mar. Alojzego Olejnickiego, mar. Adama Szalka, mar. Henryka 

Sudeckiego, mar. Antoniego Tomczyka, mar. Józefa Uramowskiego, 
12 

mar. Alfonsa Wyżlica i mar. Zygmunta Zawadzkiego

W 1946 roku prace nad rozminowaniem Wybrzeża zaczęto z chwi
lą nastania sprzyjających warunków atmosferycznych (stopnienie 

śniegu i rozmarznlęcie ziemi), od saperskiego zwiadu zagrożonych 

rejonów. Prowadziły Je nadal wydzielone grupy saperów morskich 

i pirotechników służby uzbrojenia Głównego Portu Marynarki Wojennej. 

One też na początku marca usunęły z terenu "Skarbopolu" na Oksy

wiu 1 bombę lotniczą. W tym samym miesiącu patrol saperski pod 

dowództwem ppor. F. Moczadły usunął ze składnicy kolejowej przy

44 Wykaz amunicji zniszczonej i zatopionej na terenie Gdyni w 1945r.
Archiwum Marynarki Wojennej (w dalszym ciągu cytowane Jako 
AMW). Zesp. Kier.Techn. 1 Uzbr. Mar. Woj., sygn. 93/3, s. 1.

12
Tamże, ss. 2-4.
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ul. Morskiej 1O jeden pocisk artyleryjski i skrzynkę amunicji z pla

cu tenisowego, położonego między dworcem a byłym barakiem Czer

wonego Krzyża. W dniu 6 czerwca kmdr ppor. W. Trzciński, sLbosm. 

Ludwik Wiśniewski 1 sLbosm. Zygmunt Jeżkow na polecenie szefa 

uzbrojenia Głównego Portu Marynarki Wojennej przeprowadzili se

lekcję amunicji znajdującej się na Westerplatte. Przewiezienia jej 

w bezpieczne miejsce dokonali natomiast w dniu 27 czerwca 1946 r. 

por. mar. Talaga i sLbosm. L. Wiśniewski przy pomocy żołnierzy 
13z 16 DP w Gdańsku

W czasie akcji rozminowania duże trudności sprawiał saperom 

nagminny brak środków transportowych, które powinien zapewnić 

Zarząd Miejski w Gdyni. Przydzielane dorywczo wozy taboru miej

skiego i miejscowych zakładów pracy nie zaspokajały rosnących 

potrzeb w tym zakresie, a wiadomo, że ze względu na groźbę wy

buchu zebraną amunicję należało natychmiast wywieźć w bezpieczne 

miejsce. W związku z tą sytuacją ówczesny komendant Portu Mary

narki Wojennej kmdr inż. Jan Murawiow zwrócił się do Głównego 

Kwatermistrza WP gen.dyw. Sakowicza o przydzielenie dodatkowo 

1 tony benzyny dla przewiezienia około 30 ton zebranej amunicji 
14 do składnicy amunicji Marynarki Wojennej

W okresie tym rozważano także możliwość zatapiania materia

łów wybuchowych w morzu. Problemem tym zajął się ówczesny szef 

Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr ppor. Karol Za- 

grodzki, który po wstępnym rozpoznaniu głębokości i rodzaju dna 

morskiego, określił współrzędne miejsca nadającego się do ewentu

alnego zatopienia amunicji. Do zatopienia amunicji doszło tylko czę

ściowo ze względu na bezpieczeństwo rybaków. Jak się okazało, 

łowili oni ryby za zgodą Gdańskiego Urzędu Morskiego, właśnie na

Sprawozdanie dowódcy JW 3894 nr 1679 z dnia 6.06.1946 r. 
(w zbiorach Wydz. Hist. ZP MW).

14 Tamże, meldunek kmdr. J. Murawiowa do Głównego Kwatermistrza 
WP.
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tym akwenie

Intensyfikacja prac minerskich na Wybrzeżu wymagała zaanga

żowania większych sił i środków materialnych, których organizująca 

się od podstaw Marynarka Wojenna nie była w stanie zapewnić. 

W tej sytuacji Dowództwo'Marynarki Wojennej zwróciło się 4 czerwca 

1946 r. do dowódcy Wojsk Inżynieryjnych WP gen. dyw. Jerzego 

Bordziłowskiego z prośbą o przydzielenie marynarce na stałe pod

oddziałów saperskich. Zgodnie z decyzją gen. bryg. Mossora wy

dzielony został do czasowej dyspozycji dowódcy Marynarki Wojen

nej 47 baon saperów 16 DP, stacjonującej w Gdańsku . Z dniem 

15 lipca 1946 r. batalion ten, w składzie dwóch kompanii o niskim 

stanie liczbowym i słabym wyposażeniu technicznym, podporządko

wano pod względem operacyjnym szefowi Sztabu Głównego Mary— 
17 narki Wojennej

Podstawowym zadaniem batalionu saperów było prowadzenie po

wtórnego rozminowania portów oraz baz wojskowych w rejonie Gdy

ni i Gdańska. Ze składu 47 baonu saperów wydzielona została 1 

kompania saperów, licząca 2 oficerów, 13 podoficerów i 54 szere

gowych. Kompania ta pod dowództwem por. Aleksandra Magiery 

skiero wana została 15 lipca 1946 r. na Półwysep Helski w celu wy

konania prac minerskich. Na okres wypełniania zadań kompanię pod

porządkowano Komendzie Półwyspu Hel. W tym samym czasie pluton 

saperów 2 kompanii zatrudniony był przy rozminowaniu terenu portu 

gdańskiego i Westerplatte. Po wykonaniu zadania, pluton włączony 
18 został do prac kontrolnych w rejonie Oksywia i Babich Dołów

Przydzielenie batalionu saperów marynarce było ze wszech miar 

uzasadnione, ponieważ na terenach wybrzeża od Oksywia włącznie 

z półwyspem Hel po ujście Starej Wisły, znajdowało się jeszcze

Pismo szefa Biura Hydrograficznego Mar. Woj. do szefa Sztabu 
Głównego Mar.Woj. nr 4/48/46 z dnia 14.02.1946 r. (w zbiorach 
Wydz. Hist. ZP MW).

AMW, sygn. 2/15, s. 369.

AMW, sygn. 2/31, s. 31.

AMW, sygn. 2/43, s. 57.
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dużo zniszczonego i porzuconego przez hitlerowców sprzętu wo

jennego, min, torped, pocisków i bomb lotniczych.

Wiadomo również było, że wzdłuż całego Półwyspu Helskiego 

znajdowało się wiele pól minowych i duża ilość materiałów wybu

chowych, uniemożliwiających uruchomienie stałej łączności kolejo

wej z Gdynią. Nadmienić należy, iż podczas prób uruchomienia linii 

kolejowej na odcinku Puck-Hel zginęło w roku 1945 na skutek wy- 
. 19buchu miny trzech pracowników służby drogowej PKP

Na podstawie rozkazu dowódcy Marynarki Wojennej 1 kompania 

saperów pod dowództwem por. Aleksandra Magiery przystąpiła 16 lip- 

ca 1946 r. do rozpoznania inżynieryjskiego i rozminowania terenu 

posuwając się od nasady półwyspu ku Helowi. W ciągu pierwszych 

1O dni saperzy, pokonując wiele trudności, sprawdzili Władysławowo, 

Wielką Wieś, Chałupy, Kuźnicę i częściowo port rybacki w Helu. 

Podczas zwiadu saperzy zebrali i unieszkodliwili 297 pancerzownic 

bezodrzutowych, 18619 pocisków artyleryjski cli, 63 miny moździerzo- 
20we i 152 granaty ręczne . W dniach od 28 lipca do 8 sierpnia 

2
saperzy, spenetrowali obszar wielkości 63,5 km , w tym Jastarnię, 

14,5 km dróg bitych, 1 most drogowy i 164 stanowiska bojowe z o- 

kresu wojny. Przy tym usunęli i unieszkodliwili 333 miny przeciw

piechotne, 52 miny przeciwczołgowe, 22 bomby lotnicze, 431 pance— 

rzownic bezodrzutowych, 37408 pocisków artyleryjskich, 1220 min 

moździerzowych i 635 granatów ręcznych. Ponadto 1 pluton saperów 

pod dowództwem ppor. Zdzisława Rychła rozbroił w dniu 1 sierpnia 

1946 r. pole minowe wielkości 165x68 m, założone przez wojska 

niemieckie niedaleko stacji kolejowej Chałupy, zdejmując 7 drewnia

nych min przeciwpiechotnych wz. PMD-6 i 2 drewniane miny prze

ciwpancerne wz. 1942. Następnego dnia ten sam pluton saperów 

rozbroił 1 usunął zaporę z fugasów prowizorycznych min, mającą

19
CAW, zesp. 1 SMBZ, t. 309/61, s. 81.

20
Zestawienie wykonanych prac minerskich przez 47 SB Sap. od 
16 do 27.07.1946 r. AMW, sygn. 2/31, s. 132
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21 bronić przejścia na drodze między Kuźnicą a Chałupami

W okresie od 9 do 18 sierpnia 1946 r. prowadzono prace mi

nerskie wzdłuż drogi Kuźnica-Jurata oraz rozminowywano teren cypla 
2 ■ 

helskiego. Saperzy sprawdzili w tym rejonie 2,8 km powierzchni, 

14,5 km dróg bitych, 8 km torów kolejowych i 13 byłych stanowisk 

bojowych, zdejmując łącznie 5321 różnych min, fugasów i wszelkiej 
22 amunicji

W dniach od 19 do 28 sierpnia 1946 r. prowadzono uciążliwe 

i niebezpieczne prace nad rozminowaniem miasta oraz portu helskie

go. Szczególnie trudnym zadaniem było zbieranie pojedynczych poci

sków artyleryjskich zasypanych piaskiem i rozrzuconych po całym 

terenie cypla helskiego. W okresie 1O roboczych dni saperzy skon- 
2

trolowali obszar wielkości 3,4 km , 2,2 km dróg bitych i 1 km toru 

kolejowego, usuwając ogółem 1O min przeciwczołgowych, 140 pance

rzownic bezodrzutowych, 22751 pocisków artyleryjskich, 2754 min 

moździerzowych i 251 granatów ręcznych. Przez następne dziesięć 

dni saperzy zajmowali się rozłrunowaniem terenów położonych wzdłuż 
2drogi Hel-Jurata. W tym czasie sprawdzili ponad 800 m powierzchni 

miasta, 2,8 km dróg bitych i 2,8 km torów, unieszkodliwiając ogółem 

4 bomby lotnicze, 567 standardowych ładunków wybuchowych, 9269 

pocisków artyleryjskich, 1945 min moździerzowych i 434 granaty 
23 ręczne .

W okresie od 8 września do 29 października 1946 r. siłami 47 

baonu saperów prowadzone były dalsze prace nad oczyszczaniem 

półwyspu Hel oraz portów Gdyni i Gdańska. Owocem wielkiego wy- 
2 

siłku saperów.było skontrolowanie w tym czasie ponad 47 km po

wierzchni zabudowanej, 7 km dróg bitych, 6,8 km kolei i około 728 

byłych stanowisk bojowych. Z obszaru tego zebrano 6 torped, 1O 

min przeciwpancernych, 85 przeciwpiechotnych i 1021 moździerzo- 

21 Zestawienie wykonanych prac minerskich przez 47 SBSap. 
w dniach 28.07- 8.08.1946 r. AMW, sygn. 2/31, s. 136-142. 

22 Tamże, s. 97.
23 Zestawienie wykonanych prac minerskich przez 47 SBSap. w o- 

kresie od 19.08-28.08.1946 r. AMW, sygn. 2/31, s. 101-104. 
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wych, 212 bomb lotniczych, 2068 pancerzownic bezodrzutowych 1 

około 102 932 sztuk różnej amunicji. Zgromadzone pociski artyle

ryjskie ' 105 mm w liczbie 3360 marynarka przekazała do fabryki 
24

amunicji w Skarżysko-Kamiennej

Większość prac minerskich prowadzonych latem 1946 roku na 

terenie Gdańska, Gdyni i Babich Dołów wykonywanych było przez 

pirotechników marynarki wojennej i saperów 2 kompanii 47 baonu 

saperów. M.in. w dniu 23 lipca pododdział saperów pod dowództwem 

ppor. Stanisława Narynieckiego dokonał rozpoznania na terenie Ba

bich Dołów, w czasie którego znaleziono i rozbrojono 302 miny 
, 25

przeciwpancerne i 16 przeciwpiechotnych . W dniach od 6 do 1O 

sierpnia grupy saperów przeprowadziły zwiad inżynieryjny w rejonie 

Westerplatte, Wisłoujścia, Górek Zachodnich, Stogów, Nowego Portu 

i na wyspie Holm. Wykryte w czasie zwiadu miejsca skupisk amu

nicji i materiałów wybuchowych saperzy nanieśli na mapy i prze

kazali Dowództwu Marynarki Wojennej.

W drugiej połowie sierpnia 1946 r. podczas przeszukiwania Gdań

ska saperzy zabezpieczyli znalezioną w bunkrze na ul. Wiślanej 

w Nowym Porcie dużą ilość proszku węglowego, złożonego w pu

szkach po 2,5 kg każda. Na ul. Barbary 3 przy Angielskiej Grobli 

w Gdańsku saperzy wykryli, a następnie usunęli 1O bomb lotniczych 

po 1OO kg każda. Na nabrzeżu kanału Kaszubskiego w baraku 

dawnego obozu niemieckiego znaleziono 400 luf do karabinów ma

szynowych, 7 luf do dział 105 mm i 9 częściowo zniszczonych 

dział plot. Na terenie stoczni gdańskiej nr 2 i 3 zabezpieczono 13 

torped, 2 działa, 1 czołg i usunięto 7 pancerzownic bezodrzutowych. 

W dniu 24 sierpnia grupa saperów pod dowództwem ppor. St.Nary- 

nieckiego sprawdziła i rozminowała stację oraz warsztaty główne PKP

Zestawienie wykonanych prac minerskich przez 47 SBSap. 
w okresie od 8.09-29.10.1946 r. AMW, sygn. 2/31, ss. 91-93, 
107-108, 112-113, 121-123.

Meldunek dowódcy 2 kompanii ppor. Narynieckiego do dowódcy 
47 SBSap. z 23.07.1946 r. AMW, sygn. 2/31, s. 125.
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Gplańsk-Trojan, usuwając 4 bomby lotnicze, 18 pancerzownic bez- 

odrzutowych, 50 min moździerzowych, 1 pocisk 203 mm i 1 pocisk 

180 min, 3 skrzynie części do kbk i karabinów maszynowych, a 

także 250 naboi wiertniczych. Rozminowanie tego obiektu uchroniło 

pracowników PKP od dalszych nieszczęśliwych wypadków. Miesiąc 

wcześniej na tym terenie wskutek wybuchu miny zginął pracownik 
26kolei ob. Edwin Spizewski

W związku z decyzją odwołania 47 batalionu saperów z dniem

31 października 1946 r. spod operacyjnego podporządkowania Mary- 
27narce Wojennej , dowódca batalionu kpt. Władysław Kowalski spo

rządził dla dowódcy Marynarki Wojennej meldunek z przebiegu wy

konanych prac minerskich. Z treści tego dokumentu wynika, że ba

talion w okresie od 15 lipca do 29 października 1946 r. sprawdził 
, 2

i rozminował obszar wielkości 125,65 km , w tym 16 miast i osiedli, 

31,3 km dróg bitych, 2 mola, 3 mosty drogowe, 33,1 km kolei i 1285 

stanowisk bojowych z ostatniej wojny. Ogółem w tym okresie saperzy 

zdjęli i zniszczyli 446 min przeciwpiechotnych, 72 miny przeciwpan

cerne, 6 min fugasów i 7734 miny moździerzowe oraz zebrali i unie

szkodliwili 239 bomb lotniczych, 6 torped, 3575 pancerzownic bez- 

odrzutowych, 4191 granatów ręcznych i 195287 pocisków artyleryj

skich. Łącznie stanowiło to 211556 sztuk różnej amunicji, min i ma- 
, 28

teriałow wybuchowych

W miejsce 47 batalionu saperów Marynarka Wojenna otrzymała 

dzięki staraniom ówczesnego kierownictwa marynarki własny, orga

niczny batalion i samodzielną kompanię saperów. Zgodnie z przezna

czeniem nowo- sformowane jednostki miały prowadzić rozminowanie 

i prace fortyfikacyjne w lądowym pasie przybrzeżnym.

52 kołobrzeski morski batalion saperów odznaczony orderem 

Vlrtuti Militari V klasy, został utworzony na podstawie rozkazu orga

nizacyjnego Naczelnego Dowódcy WP z dnia 9.08.1946 r., na bazie

26 AMW, sygn. 2/31, ss. 75, 28-29, 115-116. 
27 AMW, sygn. 2/31, s. 67.
28 Tamże, s. 122.
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8 batalionu saperów 1 warszawskiego pułku saperów, stacjonującego 
29w Brzegu nad Odrą

W dniu 10.10.1946 r. batalion w sile 40 oficerów, 109 podofice

rów i 245 szeregowców wcielony został w skład Marynarki Wojennej. 

W swej strukturze posiadał on, oprócz dowództwa i sztabu, 2 kompa

nie saperów po 3 plutony w każdej, kompanię techniczną, kompanię 

szkolną, pluton zwiadu, pluton transportowy, pluton remontowy i plu- 
3° ton gospodarczy

Po załatwieniu wszelkich formalności administracyjno-prawnych, 

batalion saperów pod dowództwem mjr. Aleksandra Korowuszkina, 

Jego zastępcy d/s polityczno-wychowawczych por. Kazimierza Hrynia 

i szefa sztabu kpt. Stanisława Jotki przybył 25 października 1946 r. 

transportem kolejowym do Wejherowa, zajmując koszary byłego Ba- 
31 talionu Morskiego

Tym samym rozkazem organizacyjnym Naczelnego Dowódcy WP 

z dniem 10.09.1946 r. powołana została do życia 1 Samodzielna 

Kompa>iia Morskich Saperów. Zgodnie z rozkazem kompania wydzie

lona została z 4 pułku saperów w Poznaniu w sile 1O oficerów, 23 

podoficerów i 149 szeregowców. Wcielenie jej do Szczecińskiego 

Obszaru- Nadmorskiego nastąpiło z dniem 10.10.1946 r., jednak 

z uwagi na trudności kwaterunkowe kompanię czasowo rozlokowano 

w Wejherowie . Do Świnoujścia natomia .d wysłano tylko grupę 

w składzie 2 oficerów oraz 58 podoficerów*  i marynarzy, która mia

ła uporządkować i wyremontować przydzielone koszary. Pozostały 

skład osobowy kompanii ostatecznie przybył do Świnoujścia 21.11. 

1946 r., pozostawiając jedynie w Wejherowie pluton w składzie: 

1 oficera, 4 podoficerów 1 30 marynarzy, przeznaczonych do szkoły 
33 podoficerskiej . Kompania pod względem operacyjnym i gospodar-

AMW, 
30 AMW, 
31 AMW, 
32 AMW, 
33

AMW,

sygn. 2/15, s. 662. 

sygn. 23/2, ss. 91-93. 

sygn. 2/43, s. 102.

sygn. 2/43, s. 95.

sygn. 2/53, s. 102.
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czym podlegała bezpośrednio dowódcy Bazy Szczecińskiego Obsza

ru Nadmorskiego. Na dowódcę kompanii wyznaczony został por. 

Edward Steckl-Popowski, zaś na zastępców dowódcy kompanii d/s 

polityczno-wychowawczych ppor. Marceli Fulara i d/s technicznych
T _ 34por. Jan Gorodecer

Z chwilą zagospodarowania się nowo zorganizowanych jednostek 

saperskich na wyznaczonych miejscach postoju, przystąpiły one do 

wykonywania swych zadań. W dniach od 1 listopada do 20 grudnia 

1946 r. 1 kompania 52 KMBS pod dowództwem chor. Henryka Paula 

prowadziła prace minerskie w rejonie Oksywia, Obłuża i Babich 
2

Dołów. Przeszukała wówczas odcinek o powierzchni 2,7 km , na któ

rym zebrano i unieszkodliwiono 48 min przeciwpiechotnych, 109 min 

przeciwczołgowych, 640 pancerzownic bezodrzutowych, 30 bomb lot

niczych, 457 min moździerzowych, 817 granatów ręcznych i 15486 
35sztuk pocisków i rożnej amunicji . W rozminowaniu wyróżnili się 

saperzy z pododdziału chor. Jana Słabki, którzy przepracowali 516 

dni przy oczyszczaniu terenu oraz ładowaniu wagonów amunicją 
36i wysyłaniu ich transportem do składnicy w Jeleniej Górze . Pod 

koniec grudnia ta sama grupa saperów zabezpieczyła i usunęła ze 
37stacji PKP Gdynia 24 wagony materiałów wybuchowych

Na podstawie rozkazu szefa Wydziału Inżynieryjnego Marynarki 

Wojennej kmdr. por. Barykadowa 11 grup saperów z 52 KMBS 

w składzie 1 oficer, 1 podoficer i 2 marynarzy, wyposażonych w od

powiednie dokumenty i sprzęt saperski, przeprowadziło w okresie 

od 18 do 30 grudnia 1946 r. rozpoznanie umocnień fortyfikacyjnych 

w pasie wybrzeża morskiego. W tym czasie wyznaczone grupy sa

perów sprawdziły i zabezpieczyły wykryte stanowiska bojowe, schro

ny i fortyfikacje wojskowe w obrębie Gdańska, Elbląga, Lęborka, 

Słupska, Sławna, Koszalina, Kołobrzegu, Białogardu, Nowogardu,

34

35

36

37

Tamże, s. 27.

AMW, sygn. 35/12, s. 1O.

Tamże, s. 5.

AMW, sygn. 2/31, ss. 315-316.
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Trzebiatowa i Darłowa

Według zapewne niepełnych obliczeń, do końca 1946 r. saperzy 

morscy podczas rozminowania Wybrzeża, Gdańskiego zgromadzili 

ponad 1OOO ton wszelkiego rodzaju amunicji i materiałów wybucho

wych. Zebraną amunicję ' zwożono środkami Zarządu Miasta Gdyni 

i Marynarki Wojennej do składnicy amunicji Marynarki Wojennej, 

gdzie była sortowana i częściowo konserwowana. W wyniku selek

cji 593947 kg amunicji wysłano do wytwórni amunicji w Skarżysku- 

Kamiennej i do warsztatów uzbrojenia w Piotrowicach Górnych, 

95,975 kg amunicji niezdatnej do transportu i przeróbki zatopiono 

w morzu, 58077 kg zniszczono przez wysadzenie i spalenie. Z wy- 

sortowanej już amunicji zabezpieczono na miejscu ponad 30 ton 

amunicji małokalibrowej dla potrzeb Marynarki Wojennej. Wśród po

zostawionej amunicji było 540000 naboi belgijskich 7,65 mm wz. 30, 

34030 naboi belgijskich 7,65 mm wz. 89, 91542 naboi do kbk 7,92 mm, 

10356 naboi taśmowanych 7,92 mm, 187348 naboi 7,92 mm do pistole

tu MP wz. 44, 25980 naboi francuskich 8 mm wz. 86 , 4400 naboi 

francuskich 8 mm taśmowanych, 50800 naboi 13,2 mm do NKM, 

5670 zapalników elektrycznych wz. 28 i 12615 spłonek saperskich 

wz. 8. Pozostałe 200 ton amunicji zostało wysortowane w pierwszych 

miesiącach 1947 r. przez marynarzy oddziału ochrony i obsługi 
39 składnicy Marynarki Wojennej

W znamiennym 1946 r. większość prac minerskich wykonywali 

marynarze w trudnych warunkach i nie zawsze najlepszym sprzętem 

saperskim. Jednak dzięki ich obywatelskiej postawie, dużej odwadze 

i osobistej ambicji rozminowano prawie cały teren Gdańska, Gdyni 

i Półwyspu Helskiego, stwarzając tym samym bezpieczne warunki do 

pracy i życia dla ich mieszkańców.

W czasie akcji rozminowania i oczyszczania Wybrzeża z przed

miotów wybuchowych nie obeszło się bez bolesnych strat. Zginęli 

przy wykonywaniu swych żołnierskich powinności ppor. Franciszek

Rozkaz specjalny dowódcy 52 KMBS. AMW, sygn. 35/12, s. 19. 
39 AMW, sygh. 97/3, sś. 14, 64 oraz sygn. 35/46, ss. 1-2.
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Moczadło, mar. Kazimierz Dora, mar. Henryk Lorenc, mar. Zygmunt 

Sroka i mar. Mieczysław Żebrowski. Rany odnieśli sL mar. Bolesław 

Kordacki, st. mar. Henryk Sulecki, mar, Stanisław Kubski, mar. Jan 
40Zuk i mar. Zygmunt Zawalski

W pierwszym kwartale 1947 r. jednostki saperskie Marynarki 

Wojennej zasadniczo nie prowadziły rozminowania, gdyż podsta

wowe ich siły zaangażowane były do akcji przeciwlodowej 1 prze

ciwpowodziowej. Niemniej na liczne prośby instytucji i społeczeń

stwa Wybrzeża specjalne grupy saperów rozminowywały pojedyn

cze obiekty, mające duże znaczenie gospodarcze. Między innymi »
13 stycznia 1947 r. saperzy zniszczyli przez wysadzenie minę moź- 

41dzierzową przy moście w Orłowie . 21 stycznia grupa saperów 

pod dowództwem chor. Henryka Paula zlikwidowała na terenie stacji 

kolejowej Luzino 14 min przeciwczołgowych, 9 granatów ręcznych, 

56 pocisków artyleryjskich, 12 pocisków przeciwlotniczych i 5 ła

dunków kumulacyjnych. Następnego dnia ta sama grupa sprawdziła 

rejon parowozowni głównej w Gdyni. Min i pocisków nie znaleziono. 

Od tej pory załoga parowozowni mogła pracować bez obaw. W dniu 

23 stycznia chor. H. Paul podczas kontrolnego zwiadu na Oksywiu 

zabezpieczył niedaleko stoczni duży pocisk artyleryjski, który usu- 
42 nięto dopiero po stopnieniu śniegu .

Z chwilą zakończenia prac związanych z ochroną mostów dro- 

gowo-kolejowych na rzekach Wiśle w Opaleniu, Parsęcie w Koło

brzegu i Słupi w Ustce, saperzy morscy przystąpili do planowej 

akcji rozminowania Wybrzeża. Podstawą był rozkaz ministra obrony 

narodowej z 28 sierpnia 1946 r. nakazujący ostateczne rozminowa

nie i oczyszczenie terenów państwa z porzuconej amunicji, materia

łów wybuchowych, uzbrojenia i min na dzień 1 stycznia 1947 r. 

Z przyczyn obiektywnych termin ten został rozkazem z dnia 6 marca 

40 Wykaz pracowników, którzy wyróżnili się i zginęli podczas roz
minowania Wybrzeża. AMW, sygn. 97/3, ss. 2 i 3.

41 AMW, sygn. 35/12, ss. 20 i 21. 
42 

Tamże, ss. 22-25.
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1947 r. przesunięty na 1 maja, a następnie na 31 sierpnia 1947 r. 

Przesuwanie terminów wyniknęło z długiej i ostrej zimy oraz wio

sennych roztopów, które uniemożliwiły akcję.

Prace minerskie na_ szeroką skalę rozpoczęto w maju od saper

skiego zwiadu zagrożonych rejonów wybrzeża. Do jego zadań na

leżało wykrycie i wytyczenie pól minowych, zarówno nie rozmino

wanych, jak i rozminowanych, ustalenie typu min oraz miejsc, gdzie 

znajdują się pociski i materiały wybuchowe. Plan zwiadu został 

opracowany przez dowództwo batalionu saperów i w zasadzie był 

przestrzegany. Zakładał on sprawdzenie w okresie od 12 maja do 
' 25 lipca 1947 r. ponad 743 km powierzchni terenu w pasie przy- 

43brzeżnym od Elbląga do Ustki włącznie

Zgodnie z ustalonym planem, zwiad saperski pod dowództwem 

ppor. Jerzego Lewandowskiego, zaopatrzony w odpowiednie dokumen

ty i sprzęt techniczny, rozpoczął pracę. Od 13 do 15 maja 1947 r. 
2 

przeprowadzono rozpoznanie na obszarze 42 km w rejonie Gdań

ska, Wrzeszcza, Oliwy, Letniewa, Jelitkowa i Nowego Portu. Ponadto 

przeszukano teren 6 zakładów pracy, 8 mostów drogowo-kolejo- 

wych, 90 km dróg bitych i 30 km linii kolejowych. Podczas zwiadu 

wykryto 36 skupisk różnego rodzaju amunicji. W ciągu następnych 
2sześciu dni zbadano obszar 43,5 km w rejonie Sopotu, Orłowa 

i Gdyni, łącznie z Witominem, Grabówkiem, Oksywiem i Obłużem. 

Skontrolowano również 4 zakłady przemysłowe, 2 mosty, 30 km 

kolei i 60 km dróg bitych. W czasie zwiadu wykryto pole minowe
44 ' ' ......"

w rejonie Gdyni-Obłuże i 24 skupiska amunicji . W dniach od 22 
~~--------------------- .. 2

do 25 maja 1947 r. przeprowadzono zwiad na obszarze 58 km 

w rejonie Mechelinek, Pogórza,' Kosakowa, Pierwoszyna, Mostów, 

Mrzezina, Osłonina, Rzucewa, Smolna, Żelistrzewa, Gnieżdżewa 

i Pucka, Na terenie tym' przejrzano 4 zakłady produkcyjne, 8 mo
stów drogowo-k olej owych, 30 km dróg bitych, 14 km kolei i 2 lot-

Organizacja i terminarz przeprowadzenia zwiadu minerskiego. 
AMW, sygn. 35/9, ss. 1-5.

Meldunek o przeprowadzonym zwiadzie saperskim. AMW, sygn . 
35/9, ss. 8-15.
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niska, wykrywając ogółem 28 skupisk pocisków i materiałów wy. 
45buchowych . W następnych trzech dniach maja przeszukano rejon 

Helu, Boru, Juraty, Jastarni, Kuźnicy, Chałup, IMadysławowa i C Kla

powa, wykrywając jedno pole minowe nie opodal Chałup oraz 29 
2skupisk amunicji. Sprawdzono obszar 60 km , 1 zakład produkcyjny, 

49 km kolei, 78 km dróg bitych i polnych. Podczas penetracji Helu 

znaleziono 16 zakonserwowanych pocisków 152,4 mm z byłej baterii 

im. Heliodora Laskowskiego i niewypał pocisku artyleryjskiego z pan- 
46cernika "Schleswig-Holstein" . Od 30 maja do 5 czerwca zwiad 

prowadził rozpoznanie w rejonie Chłapowa, Jastrzębiej Góry, Karwi, 

Białogóry, Słuchowa i Łeby. Ogółem w tym czasie skontrolowano 
2

obszar wielkości 231,5 km , dwa zakłady produkcyjne, 195 km róż

nych dróg i 15 mostów drogowych, znajdując 14 skupisk amunicji 

i torped na brzegu morza. W dniach od 6 do 9 czerwca przeszuka.- 
2

no 97,5 km w rejonie Ustki, Smołdzina i Rowów. Kontroli poddano 

również 3 zakłady pracy, 67 km dróg i 8 mostów drogowo-kolejowych, 
47 wykrywając 7 skupisk pocisków artyleryjskich

Oprócz zamierzeń planowych, na polecenie dowódcy Marynarki 

Wojennej ppor. Mieczysław Boruszak przeprowadził 24 maja 1947 r. 

zwiad saperski na odcinku Janowo-Łężyce i Janowo-Zagórze-Reda. 

Podczas zwiadu wykryto i zabezpieczono luźno leżące pociski arty

leryjskie oraz oznakowano pole*  minowe, wykryte w rejonie wykor- 

czowanego lasu przy drodze do Janowa. Po zakończeniu zwiadu, 

marynarze batalionu łączności mogli przystąpić do prac ziemnych 

na tym terenie.

W związku z decyzją przeniesienia Szkoły Specjalistów Morskich 

do Ustki, zaistniała konieczność natychmiastowego skontrolowania 

koszar i przyległych do nich terenów. W tym celu 1 czerwca 1947 r. 

skierowano do Ustki zwiad saperski, który pod dowództwem ppor. 

Mieczysława Boruszaka sprawdził rejon koszar, plac ćwiczeń, ma

45

46

47

Tamże, ss. 16-19.

Tamże, ss. 20-24.

Tamże, ss. 26-28.
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gazyny 1 zabudowania mieszkalne. Do 9 czerwca 1947 r. zwiad sa

perski wykrył na terenie strzelnicy ponad 2474 min, bomb lotniczych, 

pocisków i różnej amunicji. Na terenie byłej baterii artylerii przeciw

lotniczej znaleziono 43 pociski artyleryjskie 88 mm i 31 pocisków 

art plot. 105 mm. W magazynach amunicji zabezpieczono 273 po

ciski art plot. 88 mm, 830 pocisków art. plot. 20 1 37 mm, 4 miny 

typu "S" i 565 łusek do pocisków. Usunięto również z placu ćwi

czeń 177 pocisków art. plot. 105 mm uzbrojonych z pochwami, 

415 pocisków art. plot 105 mm uzbrojonych bez łusek, 62 łuski 

mosiężne, 198 pochew dla pocisków i 5 bomb lotniczych o wadze 
' 481OO kg każda

Oczyszczenie rejonu koszar stworzyło realne możliwości prze- \ 

niesienia pod koniec lipca.1947 r. Szkoły Specjalistów Morskich do 

Ustki i rozpoczęcia normalnego funkcjonowania szkoły na nowym 
. .. ....... .............. ................ .

miejscu postoju.

Wiele wysiłku i trudu kosztowało saperów przeprowadzenie zwia

du w rejonie ujścia Wisły. Tereny te częściowo były jeszcze zala

ne wodą na skutek zerwania przez Niemców tam, śluz i zniszcze

nia stacji odwadniających. Dopiero 14 czerwca 1947 r., po opadnię

ciu wody, można było przystąpić do pracy. Dużą pomoc w wykry

waniu pól minowych udzieliła saperom miejscowa ludność, jak rów

nież zwykłe przypadki poderwania na minie pasącej się na łąkach 1 
krowy lub konia. Taki przypadek zaistniał nie opodal Koszwał, gdzie ( 

bydło weszło na teren zaminowany i przyczyniło się do wykrycia > 

pola minowego.

Do 19 czterwca 1947 r. przeszukano w rejonie ujścia Wisły 
2 teren o powierzchni 83 km , wykrywając łącznie 8 pól minowych, 

w tym 5 zaminowanych i 3 rozminowane, wymagające jednak spraw

dzenia. Pola zaminowane znajdowały się w rejonie Dużego Plenie- 

wa, Złotowa i Wlślinek, zaś pola wymagające kontroli - w Górkach 

Zachodnich, Koszwałach i Złotowie. Ponadto w tym okresie wykryto 

55 skupisk amunicji na terenie Westerplatte, Wisłoujścia, Trojana, 

48 Sprawozdanie dowódcy zwiadu dla dowódcy 52 KMBS. AMW, 
sygn. 35/12, s. 73.

157



Sączek, Sianek, Krokowa, Złotowa, Koszwał, Wlślinek, Górek Za

chodnich, Wocławia, Pleniewa Dużego i Pleniewa Małego oraz 
49 

w miejscowości Małe Cedry

Wyjątkowo trudny był. dla zwiadu okres od 20 do 30 czerwca 

1947 r. Poszukiwania prowadzono w tym czasie na terenie Sobie- 

szewa, Górek Wschodnich, Sobieszewskiej Pastwy, Orlinek, Komar, 

Świbna, Mikoszewa, Jan tar a, Junoszyna, Stegny, Sztutowa, Kątów, 

Skowronek, Popowa, Rybakowa, Laszek, Starej Wsi, Marzęcina i Kępy 
2Rybackiej. Sprawdzono wówczas obszar wielkości 228 km , wykry

wając na nim jfedno rozminowane pole minowe w rejonie Tujska oraz 
50 

83 skupiska amunicji i materiałów wybuchowych

Po zakończeniu zwiadu, ppor. J. Lewandowski złożył dowódcy ba

talionu saperów meldunek, w którym donosił, że w okresie od 12 ma

ja do 30 czerwca 1947 r. zwiad saperski w składzie 1 oficera, 

1 podoficera i 7 marynarzy w ciągu 45 dni roboczych skontrolował 
2

obszar o powierzchni 843,5 km w pasie od Ustki do Elbląga. Pod

czas zwiadu przeszukano 141 miejscowości, 440 km dróg bitych, 

451 km innych dróg, 33 fabryki, zakłady pracy i elektrownie, 13 mo

stów kolejowych, 57 mostów drogowych, 180 km kolei i 3 lotniska. 

W wyniku zwiadu wykryto pięć pól zaminowanych i sześć rozminowa

nych, lecz wymagających sprawdzenia oraz 273 skupiska różnego 

rodzaju amunicji i materiałów wybuchowych. W zakończeniu meldunku 

nadmienia się, że podczas rozpoznawania marynarze plutonu zwiadu 

okazali dużo zapału i wysoką dyscyplinę, rozumiejąc dobrze ważność 

wykonywanego /zadania. Ludność cywilna i władze terenowe ustosun- 
. ■ . . . 51kowały się do marynarzy nader życzliwie

Niezależnie od zwiadu minerskiego działała w tym samym czasie 

wydzielona ze składu osobowego 52 KMBS specjalna grupa lotna 

saperów, przeznaczona do natychmiastowej interwencji w wypadku 

wykrycia min, pocisków i materiałów wybuchowych. Z zachowanych 

49 Meldunek o przeprowadzonym zwiadzie saperskim. AMW, sygn. 
35/9, ss. 33-37.

50 Tamże, ss. 38-42.
51

Tamże, ss. 43-44.
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dokumentów wynika, że grupa ta działała operatywnie i skutecznie, 

świadczą o tym przykłady rozminowania różnych ważnych obiektów 

na terenie Wybrzeża Gdańskiego. W dniu 26 kwietnia 1947 r. sape

rzy z grupy lotnej skontrolowali i oczyścili teren siłowni mieszczą

cej się w Gdyni przy Okrężnej 58, zdejmując 8 min moździerzowych 
52i 5 pocisków artyleryjskich 76 mm . 17 maja grupa saperów w skła

dzie pięciu ludzi pod dowództwem ppor. M.Boruszaka zdjęła 8 po

cisków artyleryjskich z Nabrzeża Rumuńskiego oraz oczyściła byłą 

ulicę Strzelców w Gdyni, usuwając 9 min moździerzowych, 7 poci

sków artyleryjskich, 1 granat zaczepny i 7 pancerzownic bezodrzu

towych. 27 maja saperzy skontrolowali podstację energetyczną na 

ul. Śląskiej w Gdyni, usuwając z jej terenu 1 pocisk artylerii prze

ciwlotniczej. Następnego dnia bosmanmat Józef Świątek wraz z dwo

ma marynarzami zabrali jedną 1OO kg bombę lotniczą z terenu Pań

stwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. 4 czerwca ppor. Mieczysław 

Zawojski wraz z sześcioma marynarzami, na prośbę Zarządu Obwo

dowego Ligi Morskiej w Gdańsku, przeszukali lasek w Brzeźnie, 

znajdując 2 głowice do pancerzownicy bezodrzutowej, 1 granat ręcz

ny i 1 pocisk artyleryjski oraz zabezpieczyli 2 torpedy leżące na 

pobliskiej plaży. W dniu 6 czerwca 1947 r., na prośbę ówczesnego 

prezydenta miasta Gdańska ob. B.Nowickiego, grupa saperów pod 

dowództwem ppor. M. Zawojskiego rozminowała cegielnię Wlśllnkl, 

oczyszczając jej teren z 2 niemieckich min talerzowych, 1OO poci

sków art. plot, i 1OOO spłonek. Przyspieszyło to uruchomienie naj

większych w tym czasie zakładów ceramicznych na Wybrzeżu. 

13 czerwca ppor. M.Zawojski osobiście usunął 32 kg minę ze Sto

czni Gdańskiej. Tego samego dnia sześcioosobowa grupa saperów 

zbadała tereny Państwowego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowla

nego nr 1 we Wrzeszczu, usuwając około 3500 pocisków i min 

moździerzowych. Następnego dnia ta sama grupa saperów oczyściła 

odcinek torów kolejowych przy siłowni PKP Gdynia, zdejmując 1 mi

nę moździerzową 50 mm i 4 pancerzownice bezodrzutowe. W dniu

52 AMW, sy£n. 35/12, s. 29.
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17 czerwca 1947 r. ppor. M. Zawojski osobiście zabrał z rejonu Urzę

du Poczto wo-Telekomunikacyjnego w Gdyni 1 pocisk do działa 105 mm. 

18 czerwca dwóch saperów grupy lotnej usunęło z terenu Dyrekcji 

Ceł w Gdyni 1 pocisk 105 mm i 3 pancerzownice bezodrzutowe. 

Tego samego dnia oczyszczono również odcinek Nabrzeża Indyj

skiego, należący do Związku Gospodarczego Spółdzielni RP "Społem" 

Oddziału Spedycji Morskiej w Gdyni. Znalezione pociski artyleryj

skie 105 mm w liczbie 13 przewieziono na Babie Doły, gdzie je 
... 53 54 zlikwidowano

W drugiej połowie czerwca dowódca 52 KMBS złożył sprawoz

danie szefowi' Inżynierii Marynarki Wojennej z przebiegu akcji roz

minowania wybrzeża w dwukilometrowym pasie nadbrzeżnym od Bra

niewa do Dziwnowa za okres od 26 kwietnia do 18 czerwca 1947 r . 

Z treści tego meldunku wynika, że saperzy morscy sprawdzili i roz- 
2 

minowali łącznie obszar o powierzchni 2314 km , w tym 2 miasta, 

2 osiedla i 7 zakładów produkcyjnych. Z obszaru tego zdjęto lub 

zabezpieczono ogółem 11262 sztuk różnego rodzaju amunicji 1 ma

teriałów wybuchowych. Między innymi usunięto i unieszkodliwiono 

9174 pocisków artyleryjskich, 6 min przeciwpiechotnych, 2 miny 

przeciwpancerne, 618 bomb lotniczych, 116 min moździerzowych, 

303 granaty ręczne, 49 granatów przeciwczołgowych, 33 ładunki 

materiałów wybuchowych, 2 torpedy i około 1OOO spłonek detona- 

cyjnych.

Największe skupiska amunicji, do usunięcia których przystąpiono 

w późniejszym okresie, znajdowały się w rejonie Dziwnowa (około 

11OO bomb lętniczych i pocisków artylerii przeciwlotniczej) oraz 

w Międzyzdrojach, gdzie w pobliskim lesie leżało ponad 2 370 poci- 
54 sków, bomb lotniczych i min moździerzowych

Rozminowanie Pomorza Zachodniego prowadziła po wojnie 1 bry

gada saperów oraz współdziałający z nią 17 batalion saperów i plu

53 Meldunki i zaświadczenia różnych instytucji Wybrzeża. AMW, 
sygn. 35/12, ss. 30-37, 42, 51-54, 56, 58, 60 i 62.

54 Zestawienie prac minerskich wykonanych przez 52 KMBS. AMW, 
sygn. 35/46, s. 40.
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tony saperów z 39, 41 i 43 pułków piechoty 12 DP, stacjonującej 

w Szczecinie. Od wiosny 1947 r. do akcji rozminowania zachodnich 

terenów nadmorskich włączyli się marynarze 1 Morskiej Kompanii 

Saperów. W dniu 4 maja 1947 r. wydzielone ze składu kompanii 

dwie grupy saperów pod dowództwem ppor. Karola Syczewskiego 

i ppor. Jerzego Cieplińskiego rozminowały lotnisko i strzelnicę 

w Dziwnowie. Do 25 maja 1947 r. saperzy przeszukali teren o po- 
2

wierzchni 5 km , na którym zebrali i zniszczyli łącznie 252 bomby 

lotnicze, 500 pocisków artyleryjskich, 115 granatów i 525 min moź- 
55 dzierzowych 120 mm I

W czerwcu 1947 r. 1 Morska Kompania Saperów podzielona zo

stała na cztery grupy i zgodnie z planemf zatwierdzonym przez do

wódcę Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego kmdr. por. M. Wojcie

szka, przystąpiła do zwiadu oraz rozminowania wybrzeża w pasie 

od Szczecina do Kołobrzegu.

Pierwsza grupa saperów złożona z 11 ludzi ze składu pierw

szego plutonu pod dowództwem ppor. K. Syczewskiego w okresie 

od 1 do 30 czerwca 1947 r. skontrolowała i rozminowała wyspę Wo

lin. Podczas rozminowania wykryto i unieszkodliwiono 80 pocisków 

artyleryjskich na łąkach w rejonie Wolina, 8 na terenie wsi Mała 

Mokrzyczka, 12 w rejonie Gorzyce, 24 w pobliżu wsi Jarembów, 

12 niedaleko wsi Skurzenice, 35 we wsi Łuszczewo, 5 we wsi Koł

czewo, 9 w nadleśnictwie Warszowo, 300 na dworcu kolejowym 
56 Międzyzdroje i 1500 na szosie biegnącej do Międzywodzi®

Druga grupa saperów w takim samym składzie pod dowództwem 

ppor. J. Cieplińśkiego w dniach od 1 do 30 czerwca 1947 r. prowa

dziła prace minerskie w rejonie Goleniów-Szczecin - zachodni brzeg 

Zatoki Pomorskiej. Podczas miesięcznej pracy saperzy zabezpieczy

li 50 betonowych bunkrów z amunicją w Przytorze oraz usunęli 

z pobliskich lasów 4900 pocisków artyleryjskich 75 mm i 1600

AMW, sygn. 35/46, ss. 28 1 34.

Sprawozdanie dowódcy grupy zwiadu. AMW, sygn. 35/46, ss. 27 
i 52.
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zapalników ćtb nich. W pobliżu Karsiboru wykryto i zabezpieczono 

11O składów min morskich, 75 bunkrów betonowych z amunicją 

i 50 min morskich luźno leżących. Ponadto znaleziono 1 unieszko

dliwiono 700 pocisków art. plot. 75 mm we wsi Warder (nazwa ów

czesna) , 350 pocisków art. 120 mm, 2 pociski art. 75 mm i 3 miny 
, 57

drewniane na poboczu szosy Świnoujście- Międzyzdroje

Trzecia grupa saperów w składzie 7 ludzi pod dowództwem bo

smana Swobody prowadziła w okresie od 21 czerwca do 1O lipca 

1947 r. zwiad w pasie przybrzeżnym do Kołobrzegu, a od 16 do 

30 lioca 1947 r. zajmowała się rozminowaniem wykrytych na tym 
. • .58terenie poi minowych

Czwarta grupa saperów w sile 9 ludzi, pod dowództwem ppor. 

Stanisława Samka, w dniach od 21 czerwca do 20 lipca 1947 r. 

skontrolowała pas przybrzeżny od Kołobrzegu do Ustki oraz ucze

stniczyła w rozminowaniu wyspy Wolin. W czasie rozpoznania sape

rzy wykryli w rejonie Dziwnowa i Chrostowa trzy pola minowe, skła

dające się z różnych rodzajów min przeciwpiechotnych i przeciw

pancernych. Ponadto znaleziono i unieszkodliwiono 150 pocisków 

artyleryjskich i 67 min moździerzowych w obrębie gospodarstwa 

Homana .we wsi Strzerzewo, 174 pociski artyleryjskie i miny typu 

TMI3-2 w rejonie Pustkowa, 74 pociski art. plot. 76 mm oraz 40 min 

typu TMB-2, TM-41, PMD-6 i PMD-7 na drodze do Dziwnowa, 20 

uzbrojonych min moździerzowych we wsi Wrzosowe, 34 we wsi Pil- 

chowo, 119 na terenie wsi Kuklowo, 17 silników i części do samo

lotów we wsi Jarszewo oraz 1 rozebrany samolot wraz z częścia

mi wymiennymi . w stodole prywatnego gospodarza we wsi Chrosto- 
59 wo

Całością akcji rozminowania zachodnich terenów nadmorskich 

w pasie od Szczecina do Kołobrzegu kierował ówczesny dowódca 

1 Morskiej Kompanii Saperów por. Białkoń. Po jej zakończeniu

’J ? Sprawozdanie dowódcy grupy zwiadu. AMW, sygn. 35/46, s. 53. 
KR .

AMW, sygri; 35/46, s. 27.
59 /Sprawozdanie dowódcy grupy zwiadu. AMW, sygn. 35/46, ss. 50 

1 51.
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meldował szefowi Inżynierii Marynarki Wojennej, że grupy zwiadow

cze wykryły na wyspie Wolin pięć pól min ych, w tym trzy prze

ciw piechocie i dwa przeciw czołgom oraz 31 skupisk amunicji i ma
teriałów wybuchowych^^.

Od sierpnia 1947 r. prace minerskie prowadziły tylko specjalne 

grupy saperów, gdyż podstawowe siły kompanii i batalionu saperów 

Mar. Woj. wykonywały prace o znaczeniu specjalnym, związane 

z umacnianiem obronności kraju.

W dniach od 26 lipca do 2 sierpnia 1947 r. grupa saperów w si

le pięciu ludzi pod dowództwem ppor. M. Zawojskiego skontrolowała 

miejscowość Pleniewo, oczyszczając z niewypałów i amunicji teren 

o powierzchni 1O ha w rejonie starej fortecy, Martwej Wisły i kolej

ki wąskotorowej. W sumie znaleziono tam 3 miny szklane, 2 miny 

przeciwczołgowe i 5 kg ładunku dynamitu, założonego pod mostkiem 

łączącym fortecę z drogą. Za szybkie i dokładne rozminowanie Ple

niewa kierownictwo Spółdzielni Mierniczej w Gdyni przesłało na 

ręce dowódcy batalionu saperów wyrazy uznania i podziękowania 
61 dla marynarzy .

W dniu 6 sierpnia 1947 r. na prośbę kierownika Oddziału Dro

gowego Zarządu Miejskiego w Gdyni grupa saperów oczyściła dro

gę państwową na odcinku Gdynia-Orłowo, wydobywając 1O min moź

dzierzowych 50 i 82 mm, wbitych głęboko w asfalt nawierzchni szo

sy. Dwa dni później sześciu saperów pod dowództwem ppor. M. Za

wojskiego rozminowało teren budowy schroniska clla starców w Gdy— 

ni-Kolibki, usuwając łącznie 45 pocisków artyleryjskich. 11 sierpnia 

1947 r. ppor. M. Zawojski wraz z dwoma saperami uprzątnęli z tere

nu Wydziału Drogowo-Komunikacyjno-Melioracyjnego Zarządu Miej

skiego w Gdańsku 6 pocisków artyleryjskich oraz zdjęli dwa dwu

kilogramowe ładunki materiałów wybuchowych z elektrospłonkaml

Sprawozdanie dowódcy 1 MKSp. do szefa Inż. Mar. Woj. z 27.06. 
1947 r. AMW, sygn. 35/46, s. 54.

Pismo Spółdzielni Mierniczej w Gdyni z 2.08.1947 r. i meldunek 
ppor. Zawojskiego do dowódcy 52 KMBS. AMW, sygn. 35/12, 
ss. 101-103.
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z mostu na ul. Kościuszki we Wrzeszczu

W drugiej połowie września 1947 r. na prośbę kierownika Od

działu Banku Polskiego w Gdyni specjalna grupa saperów udała się 

do Juraty, gdzie skontrolowała i oczyściła z materiałów wybucho

wych były pensjonat "Dom Rodziny Urzędniczej". W dniu 1 grudnia 

1947 r. szef Służby Uzbrojenia Głównego Portu w Gdyni oddelego

wał pirotechnika st.bosm. Adama Ładosia do dyspozycji Biura Od

budowy Portów w Gdyni celem rozbrojenia wydobytej amunicji i ma- 
63 teriałow wybuchowych z basenów portowych

Wykonując rozkaz ministra obrony narodowej w sprawie osta

tecznej likwidacji na obszarze kraju pozostałych z okresu wojny 

materiałów wybuchowych, saperzy marynarki wojennej do końca 

1947 r. skontrolowali i oczyścili cały pas nadmorski oraz jego lą- 
2 dowe zaplecze, o łącznej powierzchni 2314 km . Rozminowano przy 

tym 16 pól minowych i zniszczono 304 skupiska amunicji.

W latach następnych saperzy marynarki wojennej poważniej

szych akcji rozminowania Wybrzeża nie prowadzili. Doraźne prace 

minerskie wykonywały tylko specjalne grupy saperów, wzywane 

w wypadkach wykrycia min, niewypałów lub amunicji. W 1948 roku 

wypadków takich było niewiele. O jednym z nich dowiadujemy się 

z pisma kierownika V Komisariatu MO Gdynia-Obłuże, w którym pro

si komendanta Ochrony Dowództwa i Portu Wojennego Gdynia o usu

nięcie z jego rejonu wykrytej amunicji. Zgodnie z decyzj ą szefa 

Uzbrojenia Marynarki Wojennej, w październiku 1948 r. grupa sape

rów zebrała i unieszkodliwiła 5 pocisków artyleryjskich w rejonie 

kolonii rybackiej 1 jedną pancerzownicę bezodrzutową na łą- 
64kach przylegających do ul. Okrężnej . Częściej natomiast interwenio

wać musieli saperzy w 1949 roku. Już w pierwszych dniach stycznia

Meldunki dowódców grup saperów. AMW, sygn. 35/12, ss. 55, 80 
86 i 104-105.

63 Pismo Narodowego Banku Polskiego w Gdyni z 10.09.1947 r. 
AMW, sygn. 97/3, s. 67.

64 Pismo kierownika V Komisariatu MO do dowódcy garnizonu 
Gdynia-Oksywie. AMW, sygn. 97/3, s. 68.
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tego roku, na prośbę kierownictwa Wojskowego Przedsiębiorstwa 

Budowlanego "Wybrzeże", ęjrupa saperów pod dowództwem ppor. 

J. Słabki ponownie skontrolowała tereny wydzielone pod budowę no

wych obiektów na Babich Dołach.

W dniach 24 i 25 marca 1949 r. grupa saperów pod dowództwem 

ppor. R. Koziełły rozminowała niektóre obiekty usytuowane na uli

cach Szczecińskiej, Bąjończyków (dzisiejsza Róży Luksemburg) 

i Tetmajera w Gdyni, likwidując 8 min moździerzowych, 25 grana

tów i 18 pocisków różnego kalibru. Kilka dni później w wyniku in

terwencji III , Komisariatu MO Gdynia-Chylonia, saperzy zdjęli minę 
65 talerzową z domu przy ul. Rozewskiej 51

W maju junacy 33 brygady Służba Polsce, wykonując prace ziemne 

w okolicach Chyloni natrafili na miny, o czym powiadomili Jednostkę 

Marynarki Wojennej. Przybyła ńa miejsce grupa saperów pod dowódz

twem bosmanmata J. Szydłowskiego zebrała 72 miny moździerzowe 

i zniszczyła je w pobliskim lesie

W ramach porządkowania i zapewnienia pełnego bezpieczeństwa 

odwiedzającym Westerplatte, skierowano na początku września 1949 r. 

grupę saperów w sile 14 ludzi, która pod dowództwem ppor. K. Ma

chaj skiego wykonała kontrolną penetrację terenu. Owocem jej poszu

kiwań było zebranie i unieszkodliwienie 5 pancerzownic bezodrzuto- 

wych, 5 min przeciwpiechotnych i 55 pocisków różnego kalibru. Ta 

sama grupa saperów na prośbę kierownika V Komisariatu MO Gdynia- 

-Obłuże przeprowadziła zwiad dzikiej plaży na Oksywiu, usuwając 

z niej sporą ilość rozrzuconej amunicji. Po wykonaniu powyższego 

zadania, ppor. K. Machajski wraz z matem Drogoszem, przy udziale 

milicji kolejowej, przeprowadzili zwiad dworca kolejowego w Gdyni, 

skąd zabrano pociski artyleryjskie i wywieziono je w bezpieczne 
67 

miejsce . W tym samym okresie ppor. Tadeusz Jankowski skontro

lował rozminowane już pole minowe w rejonie Chałup, usuwając

65

66

67

AMW, sygn. 25/49, ss. 132 i 156.

AMW, sygn. 46/49, s. 380.

AMW, sygn. 15/49, s. 18 i sygn. 169/14, s. 18.
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z zabudowań rybaków duże miny moździerzowe i dwa niewypały 
, 68pocisków artyleryjskich

Wznowienie prac minerskich przez saperów marynarki wojennej 

nastąpiło wiosną 1951 roku. Sygnałem do ich rozpoczęcia były 

śmiertelne wypadki poderwania na minie, jakie miały miejsce na te

renie Ustki i Helu. W celu zapobieżenia dalszym nieszczęśliwym 

wypadkom, na polecenie szefa Inżynierii Marynarki Wojennej wydzie

lono z 52 KMBS dwie grupy saperów, które po wszechstronnym 

przeszkoleniu przystąpiły do rozminowania zagrożonych terenów.

Pierwsza grupa saperów w sile 12 podoficerów i marynarzy pod 

dowództwem bosmana Jana Baranowskiego udała się 20 czerwca 

1951 r. do Ustki, gdzie przystąpiła natychmiast do wykonywania prac 

minerskich. W okresie od 3 lipca do 3 sierpnia 1951 r. saperzy 

skontrolowali i oczyścili obszar wielkości 6,5 ha. Owocem ich cięż

kiej i ryzykownej pracy było wykrycie i zniszczenie 398 pocisków 

12,5 mm, 942 pocisków 20 mm, 516 pocisków 37 >nm, 2 pocisków 

45 mm, 994 pocisków 88 mm, 4 pocisków • leryjskich 125 mm, 

720 pocisków przeciwpancernych, 6 min moździerzowych, 2 min 

przeciwpiechotnych typu "S", 1 niemieckiej miny przeciwpancernej 

TM-35, 29 granatów ręcznych, 5 pancerzownic bezodrzutowych, 

13497 sztuk amunicji do mausera, 118 zwieraczy do min przeciw- 

kolejowych wz. PMS, 26617 zapalników do pocisków kał. 88 mm, 

14518 zapalników do granatów, 31819 elektrycznych spłonek i 48 
69 zapalników do min wz. TMi-35, ANZ-29 i ZZ-42

Druga grupa saperów w składzie czterech ludzi pod dowództwem 

ppor. Sikorskiego skierowana została do Redłowa z zadaniem usu

nięcia min i pocisków, znajdujących się jeszcze na terenie garni

zonu Gdynia-Oksywie. Ona też w sierpniu 1951. r. na wniosek III 

komisariatu MO skontrolowała i oczyściła z niewypałów teren przy

legający do szkoły w Gdyni-Chyloni. Oczyszczenie tego terenu wią

zało się z nieszczęśliwym wypadkiem, jaki zdarzył się 9 sierpnia 

68
AMW, sygn. 46/49, s» 66. 

69
AMW, sygn. 15/51, s. 245 i sygn. 351/4, s. 379.
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1951 r. na kolonii letniej. Na skutek manipulacji przy pocisku na

stąpił wybuch, w wyniku którego zginęło jedno dziecko, ą drugie 
70 odniosło ciężkie obrażenia

W dniach od 26 do 28 września 1951 r. grupa saperów w skła

dzie dziesięciu ludzi pod dowództwem bosm. J. Baranowskiego spraw

dziła i usunęła w rejonie byłej 13 baterii artylerii stałej 1 pocisk 

artyleryjski 320 mm, 16 pocisków 150 mm, 9 pocisków 88 mm, 2 mi

ny moździerzowe 1 3 pancerzownice bezodrzutowe.

Tego samego miesiąca dowódca Bazy Marynarki Wojennej w Ko

łobrzegu kpt., Czesław Cześnik zameldował szefowi Inżynierii Mary

narki Wojennej, że na terenie bazy pirotechnicy znaleźli i zabezpie- 
71 czyli 8 pocisków artyleryjskich 45 mm .

W 1952 roku saperzy morscy kontynuowali na równi z własny

mi zadaniami szkoleniowymi rozminowanie i oczyszczanie z min oraz 

niewypałów wskazanych rejonów i obiektów. 4 stycznia na prośbę 

kierownictwa Polskich Zakładów Zbożowych w Wejherowie usunęli 
72 jeden pocisk przeciwpancerny z rejonu zakładu . W dniach od 9 

do 16 stycznia 1952 r. grupa saperów w składzie 1 oficera, 1 po

doficera i 3 marynarzy rozminowała poniemieckie fortyfikacje w Dar

łowie. W ciągu tygodnia saperzy zebrali i zniszczyli 8 pocisków 

artyleryjskich 320 mm, 12 pocisków 240 mm, 103 pociski 150 mm, 

112 pocisków 88 mm, 4 pociski rakietowe i 23 zapalniki do pocisków 
_ 70 71 * 73 88 mm

Wiosną tego roku grupa saperów w składzie: bosmanmat Euge

niusz Piskorski, mat Biernat i st. mar. Gawlik prowadziła przez okres 

dwóch miesięcy prace minerskie w rejonie Gdynl-Grabówek, oczy

szczając obiekty należące do Zjednoczenia Budownictwa Wojskowego 

W tym samym okresie saperzy morscy usunęli minę moździerzową, 

tkwiącą w suficie mieszkania prywatnego przy ul. Leśnej 1 w Rumi-

70 AMW, sygn. 15/51, s. 245 i sygn. 351/4, s. 390.
71 AMW, sygn. 351/4, ss. 391 i 406. 
7 ° AMW, sygn. 14/52, s. 1O.
73 AMW, sygn. 15/52, s. 18 i sygn. 714/3, s. 3.
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• hiii;
-Zagórzu. W dniu 14 czerwca 1952 r. na prośbę dyrekcji Przed

siębiorstwa Demontażu Wraków Oddziału Rejonowego Gdańsk, piro

technicy marynarki wojennej usunęli niewypały z maszynowni wra- 
74ka statku "Africana”, stojącego przy nabrzeżu Westerplatte

W roku 1953 na zlecenie Dowództwa Marynarki Wojennej poważ

niejsze prace minerskie prowadzone były na Półwyspie Helskim. 
./

W okresie od 5 czerwca do 15 lipca 1953 r. marynarze z 3 kom

panii 52 KMBS przy współudziale grupy saperów II Okręgu Woj

skowego skontrolowali i oczyścili teren półwyspu od cypla helskie

go do Jastarni włącznie. Podczas prac kontrolnych wykryli i zni

szczyli 1840 pocisków różnego kalibru, 11070 kg wszelkiego ro

dzaju amunicji, 475 min moździerzowych, 340 pancerzownic bezod

rzutowych, 380 granatów ręcznych, 8 bomb lotniczych o wadze 

50 kg każda, 2300 zapalników do pocisków artyleryjskich i 80 kg 
7 5 materiałów wybuchowych ( melinitu)

W latach 1954-1956 specjalne grupy saperów marynarki wojen

nej prowadziły jeszcze dorywcze prace minerskie w rejonie Szemu

du, Luzina, Wejherowa, Rumi-Zagórza, Dziwnowa i Międzywodzia. 

Efektem ich niebezpiecznej pracy było wykrycie oraz usunięcie 
76 z zagrożonych obiektów 72 min, granatów i pocisków artyleryjskich .

W ramach prac minerskich prowadzonych z różnym natężeniem 

w latach 1945-1956 saperzy marynarki wojennej sprawdzili i rozmł- 
2 

nowali ogółem 3177 km wybrzeża morskiego, 162 miasta i osiedla, 

40 ważnych obiektów państwowych i gospodarczych, 1080 km dróg 

kołowych i żelaznych, 70 mostów drogowych i kolejowych oraz 

1285 bunkrów i stanowisk bojowych z ostatniej wojny światowej. 

Owocem ich rzetelnej, pełnej niebezpieczeństwa pracy było wykry

cie i zniszczenie 16 pól minowych oraz 304 skupisk amunicji.

Według zapewne niepełnych jeszcze obliczeń, do końca 1956 ro

ku saperzy marynarki wojennej zebrali i zniszczyli łącznie 729970 

74 ,AMW, zesp. Szef. Inż. MW, sygn. 1034/7, s. 255.
75 AMW, sygn. 1124/7, s. 33.
‘ & AMW, sygn. 24/58, s. 120.
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sztuk wszelkiej amunicji strzeleckiej, 163396 różnych pocisków 

artyleryjskich, 6264 naboi i 925 bomb lotniczych, rozbroili i znisz

czyli 3725 min przeciwpiechotnych, 669 min przeciwpancernych, 86 

min morskich i 11163 miny moździerzowe. Ponadto zebrano 1 unie

szkodliwiono 9722 granaty ręczne, 49 granatów przeciwczołgowych, 

5006 karabinowych granatów przeciwpancernych, 4521 pancerzow- 

nic bezodrzutowych, 1740 pancerzownic rakietowych. W tym samym 

okresie saperzy zgromadzili i spalili 75360 spłonek saperskich, 

700 kg prochu bezdymnego oraz 117730 różnego rodzaju zapalni

ków 1 zwieraczy do min. Poza tym zmagazynowano 1682503 sztuk 
77 różnej amunicji strzeleckiej .

Przedstawione fakty i dane cyfrowe świadczą dobitnie o wysiłku 

saperów marynarki wojennej przy rozminowaniu i oczyszczaniu tere

nów nadmorskich z porzuconej amunicji i niewypałów.

W pracy tej dużą pomoc okazały saperom terenowe władze pań

stwowe, organizacje społeczne i ludność cywilna, przekazując ponad 

150 informacji o przypuszczalnych miejscach, gdzie znajdują się 

ukryte ładunki wybuchowe.

Wykonując w interesie ogólnospołecznym i gospodarczym kraju 

świadczenia w dziedzinie rozminowania oraz likwidacji pozostałych 

po wojnie materiałów wybuchowych, saperzy marynarki wojennej 

wnieśli konkretny wkład w dzieło odbudowy i aktywizacji Wybrzeża

Zestawiono na podstawie materiałów znajdujących się w AMW 
i Wydz. Hist ZP MW, sygn. 97/3, 25/19, 46/49, 15/49, 169/14, 
35/9, 35/12, 35/46.
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Kmdr ppor. mgr Bronisław Gębski

WYBRANE ZAGADNIENIA DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ

MARYNARKI WOJENNEJ W LATACH 1945-1955

Z chwilą powstania ludowej Marynarki Wojennej w roku 1945, 

działalność wychowawcza była ściśle związana z celami wychowa

nia ogólno wojskowego. U jej podstaw leżało przygotowanie żołnie

rza do obrony ideałów i warunków budownictwa socjalizmu w na

szym państwie oraz do zwycięstwa na polu walki. Założenia te 

w Marynarce Wojennej wypływały z funkcji spełnianej przez nią jako 

siłę zbrojną ludowego państwa oraz z zadań stawianych siłom mor

skim. Podstawowe cele wychowania dadzą się sprowadzić do kształ

towania wzorowego, aktywnego, ideowego i ofiarnego marynarza - 

obrońcy.. Chodziło więc o wychowanie w pełni świadomego swoich 

zadań marynarza, wszechstronnie rozwiniętego pod względem woj

skowym, morskim i politycznym, zdolnego zarówno do obrony socja

listycznego państwa, jak i do twórczej pracy na odcinku cywilnym.

Ze względu na rozległość problematyki w artykule omówione zo

staną tylko niektóre zagadnienia działalności polityczno-wychowawczęj 

Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej.

Rewolucyjne, ustrojowe przemiany zadecydowały nieodwracalnie 

o nowym obliczu Polski, o wejściu jej na drogę budowy socjalizmu. 

Przemiany te wpłynęły na ukształtowanie się nowych form i metod 

pracy wychowawczej w ludowym Wojsku Polskim. Ich zapowiedzią 

były wytyczne Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP 

do pracy polityczno-wychowawczęj na 1945 r., które konkretyzowały 

zadania wojska: "Wojsko Polskie wypełniło swoje zadania bojowe 

i wspólnie z Armią Czerwoną rozbiło siłę militarną faszyzmu, obecnie 

musi wypełnić swoje zadania w okresie pokoju i wychować żołnierza. 
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obywatela, obrońcę i budowniczego demokratycznej Polski" .

Odrodzone Wojsko Polskie było armią nowego typu, a doświad

czenia Armii Radzieckiej w dziedzinie wychowawczej należało ko

rygować odpowiednio do specyfiki kraju. Niejednokrotnie poczynania 

nasze w tym względzie dokonywane były metodą eksperymentów, bez 

możliwości korzystania z ustaleń nauki. Podobnie przedstawiała się 

sytuacja w powołanej do życia 7 lipca 1945 r. Marynarce Wojennej. 

Nie można było czerpać wzorów z pracy wychowawczej marynarki 

międzywojennej, ponieważ pełniła ona funkcję siły zbrojnej burżuazyj- 
2 

nego państwa, polskiego .

Praca wychowawcza, którą kierował Zarząd Polityczno-Wycho- 

wawczy Marynarki Wojennej przybierała różne formy, dostosowane 

do sytuacji międzynarodowej oraz polityczno-ekonomicznej odbudo

wującego się kraju. Początkowymi formami pracy wychowawczej z ma

rynarzami I Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego były 
3 , 4pogadanki , gawędy i prasowki , wzorowane na formach szkolenia 

polskich oddziałów wojskowych na ziemi radzieckiej. Do pracy wy

chowawczej z marynarzami zobowiązano dowódców kompanii i pluto

nów oraz bardziej wyrobionych politycznie podoficerów. Przeprowa

dzali oni pogadanki związane z aktualną sytuacją na froncie i na 

wyzwolonych terenach kraju.

Bardzo trudna była praca Zarządu Polityczno-Wychowawczego 

Marynarki Wojennej w pierwszym powojennym okresie. Organizujące 

się jednostki nie posiadały odpowiednich warunków do prowadzenia 

zajęć. Brak było przede wszystkim dostatecznego zabezpieczenia ma-

Wytyczne Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska 
Polskiego (GZP WP) do pracy wychowawczej w Marynarce Wo
jennej PRL na 1945 r. Archiwum Marynarki Wojennej (AMW), tęcz. 
67/3, s. 43.

Stanisław Ordon: Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1939. 
Problemy prawne i ekonomiczne. Gdynia 1966, s. 269.

Zajęcia polityczne nosiły wówczas nazwę pogadanki: były one 
prowadzone metodą wykładu, opowiadania i dyskusji.

4
W latach pięćdziesiątych prosówki zmieniły nazwę na informacje 
polityczne.
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teriałowego. Główne zadanie jednostek polegało na zapewnieniu ładu 

i porządku w odzyskanych portach i stoczniach oraz ochronie mie

nia. Dlatego też marynarze przeciążeni byli pełnieniem służby war

towniczej przy urządzeniach portowych i magazynach, a wolnych od 

służby marynarzy zatrudniano przy pracach remontowych, budowla

nych i porządkowych. Stan liczbowy kadry oficerskiej powstających 

jednostek Marynarki Wojennej nie był w tym czasie kompletny. Do

tyczyło to zwłaszcza etatów zastępców dowódców jednostek d/s po- 
. 5litycznych. Ponadto ówcześni dowódcy, oficerowie liniowi nie zawsze 

wykazywali zrozumienie dla tego rodzaju form pracy wychowawczej.

Z wymienionych powodów frekwencja na pogadankach, gawędach 

czy prasówkach była niezadowalająca. Dość często dowódcy jedno

stek samowolnie przesuwali terminy zajęć lub je zawieszali. Prze

prowadzone pod koniec lipca 1945 r. inspekcje GZP WP wykazały, 

że wychowanie polityczne w jednostkach Marynarki Wojennej nie było 
, . . . 6jeszcze należycie zorganizowane .

W celu podniesienia poziomu wyrobienia obywatelskiego maryna

rzy Naczelny Dowódca WP w swoim rozkazie z sierpnia 1945 r. 

przypomniał, że pogadanki są obowiązkowymi zajęciami wyszkolenio

wymi i należy je organizować dla szeregowców dwa razy w tygodniu, 

we wtorki i piątki po 2 godziny. Pogadanki w kompaniach przeprowa

dzać mieli zastępcy dowódców d/s polityczno-wychowawczych. We 

wszystkich jednostkach Wojska Polskiego codziennie w godzinach 

wieczornych należało wydzielić 30 minut, przeznaczając je na gawę

dy i pracę świetlicową, a 15 minut w ciągu dnia na informacje pra- 
7 sowę .

Wykonując cytowany rozkaz Zarząd Polityczno-Wychowawczy 

Marynarki Wojennej wydał w grudniu 1945 r. "Instrukcję o pracy 

polityczno-wychowawczej w jednostkach, instytucjach i służbach spe- 

5
Kadra jednostek Marynarki Wojennej dzieliła się na oficerów linio
wych i polityczno-wychowawczych. Oficerowie liniowi posiadali wy
kształcenie morskie.

6 AMW, tęcz. 67/15, s. 156.

7 AMW, tęcz. 67/15, s. 157.
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cjalnych Marynarki Wojennej" . Instrukcja zobowiązywała aparat 

polityczno-wychowawczy jednostek, aby znane formy pracy politycz- 

no-wyćhowawczej, jak prasówki, pracę świetlicową, samokształcenio

wą oraz pracę z aktywem dostosować do istniejących warunków 

w sposób zapewniający ■ wykonanie postawionych przed jednostkami 

zadań. W instrukcji podkreślono rolę świetlicy jako miejsca, gdzie 

koncentruje się praca wychowawcza, odbywa się większość zajęć 

polityczno-wychowawczych i spędza się wolny czas. Z tych powo

dów powinna być dobrze urządzona, obfitować w odpowiednie ma

teriały propagandowe, materiały do pracy samokształceniowej, książ

ki i gazety oraz mieć na wyposażeniu różnego rodzaju gry, radio 

itp. Ponadto należy w niej urządzać spotkania marynarzy z robotni- 
,9 kami .

Dużo czasu zajmowały sprawy urządzenia świetlic ze względu 

na ich słabe wyposażenie, które stanowił przeważnie "zdobyczny" 

poniemiecki radioodbiornik, a czasami gra typu domino oraz prasa.

Zarząd Polityczno-Wychowawczy Marynarki Wojennej w grudniu 

1945 r. dokonał inwentaryzacji sprzętu znajdującego się w Już istnie

jących świetlicach, aby w przyszłości zaopatrzyć je w brakujący 

sprzęt kulturalno-oświatowy i rozwinąć tak ważną formę pracy wycho

wawczej jak praca świetlicowa. Przypominał o tym rozkaz dowódcy 

Marynarki Wojennej o rozpoczęciu pierwszego roku szkolenia, z dnia 

1 grudnia 1945 r. Rozkaz stwierdzał, że pogadanki są podstawą 

szkolenia politycznego marynarzy i że w gawędach oraz pracy świe
tlicowej należy rozwijać zagadnienia omówione w pogadankach^®1.

W roku 1946 Zarząd Polityczno-Wychowawczy Marynarki Wojen

nej postawił zadanie czynnego oddziaływania na marynarzy w kierun - 
ku ich wyrobienia obywatelskiego i wzmocnienia dyscypliny* . Aby

AMW, tęcz. 67/13, s. 56.

Tamże, s. 57.
AMW, Zarząd Polityczno-Wychowawczy ( ZPW MW), tęcz. 67/15, 
s. 20.

Wytyczne' pracy z aktywem i pracy kulturalno-oświatowej z mar
ca 1946 r. AMW, tęcz, 67/15, s. 112.

173



szeroko rozwinąć pracę kulturalno-oświatową, dużą wagę przywiązy

wano do odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń koszarowych, 

świetlic, ' klubów oraz wyglądu zewnętrznego pomieszczeń 1 otocze

nia koszarowego, jako do czynników oddziaływania wychowawczego.

W celu rozwinięcia czytelnictwa książek dążono do porządkowa

nia i tworzenia w jednostkach Marynarki Wojennej sieci bibliotek. 

Ważne miejsce w pracy wychowawczej zajmowała gazetka ścienna, 

której poziom 1 estetyka wzrastały z roku na rok dzięki organizo

wanym konkursom. Specjalne zespoły redakcyjne czuwały nad tym, 

aby treść gazetek była związana z codziennym życiem marynarzy.

Od chwili powstania Zarząd Polityczno-Wychowawczy miał stale 

na uwadze rozwijanie współpracy z ludnością cywilną. Kontakty 

z ludnością wsi przejawiały się w pomocy żniwnej, w remontowaniu 

sprzętu, a nawet w zabezpieczaniu akcji żniwnej przed napadami 
12 

rabunkowymi działających w tym czasie band

Natomiast współpraca z ludnością miejską sprowadzała się do 

wymiany zespołów artystycznych z zakładami pracy i szkołami. Za

kłady pracy wykonywały również pomoce dydaktyczne, zaś oficero

wie Marynarki Wojennej wygłaszali referaty i pogadanki na temat 

wojska i marynarki.

Rok 1947 rozpoczął się pod znakiem zwycięstwa bloku stron

nictw demokratycznych w wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Akcja 

grup ochrorino-prr pagandowych przed wyborami pozwoliła wyłonić 

w jednostkach aktyw marynarski, który zdobył cenne doświadcze- 
13 

nla w pracy polityczno-wychowawczej

Sprawy wychowawcze zajęły sporo miejsca w wytycznych do
14szkolenia politycznego na rok 1947 . Zgodnie z nimi należało ma

rynarzy wychowywać w duchu patriotyzmu, miłości do ojczyzny i na-

12
Włodzimierz Radziszewski: Powstanie i rozwój Marynarki Wojen
nej PRL (w:) Z dziejów oręża polskiego na morzu. Gdynia 1968, 
s. 209.

13 AMW, ZPMW, tęcz. 64/24, s. 2.
14

Wytyczne do szkolenia politycznego na 1947 r. Instrukcja Zarzą
du Polityczno-Wychowawczego Mar. Woj. z lutego 1947 r. AMW, 
ZPMW, tęcz. 68/17, s. 132.
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rodu oraz w gotowości do złożenia życia w obronie kraju. Należało 

wpajać nienawiść do wrogów, a zarazem wychowywać w duchu przy

jaźni z państwami sojuszniczymi. Ważnym zadaniem wychowawczym 

było wyrobienie u marynarzy prezencji, żelaznej dyscypliny, wier

ności przysiędze wojskowej, poszanowania dla przełożonych, rycer

skości, koleżeńskości oraz umiłowania służby na morzu.

Wytyczne podkreślały, że wychowanie polityczne powinno ulec 

większej systematyzacji i stać się podstawowym czynnikiem wysz

kolenia marynarza. W pracy z młodszym rocznikiem konieczne jest 

nawiązywanie do tradycji bojowych ludowego Wojska Polskiego i za

sług partii demokratycznych w dziedzinie odbudowy polskiej gospo

darki morskiej oraz budowy Marynarki Wojennej.

W roku 1948 praca wychowawcza koncentrowała się głównie wo

kół Kongresu Zjednoczeniowego Polskich Partii Robotniczych. Duży 

wpływ na kształtowanie świadomości politycznej marynarzy miało rów

nież utworzenie organizacji Związku Młodzieży Polskiej w Marynarce 
... , ,15Wojennej

Podstawowe formy pracy wychowawczej były w tych latach rozwi

jane 1 udoskonalane. W gawędach wychowawczych omawiano zagad

nienia związane ze stanem dyscypliny, zachowaniem się poza terenem 
16koszar, poszanowaniem mienia państwowego itp. Informacje praso

we prowadzono systematycznie, chociaż jeszcze w Większości przy- 
17padków w sposób daleki od doskonałości . Formą oddziaływania 

wychowawczego było także organizowanie wieczornic, wieczorów 

świetlicowych, nauki pieśni wojskowych i rewolucyjnych oraz konkur- 
18sów gazetek ściennych . W pracy świetlicowej stosowano takie for-

15 Patrz na ten temat artykuł kpt. mar. mgr Jerzego Przybylskiego: 
Powstanie 1 pierwszy rok działalności Związku Młodzieży Polskiej 
w Marynarce Wojennej. "Biuletyn Historyczny" nr 4. Wyd. Wydział 
Historyczny ZP MW 1973, ss. 261-2 94.

Gawędy dzieliły się na polityczne i wychowawcze. Pierwsze z nich 
były pogłębieniem i rozwinięciem zajęć politycznych, na drugich 
natomiast omawiano sprawy związane z dyscypliną, regulaminowym 
zachowaniem się, wyglądem zewnętrznym itp.

1 7
AMW, ZPMW, tęcz. 223/28, s. 48.

18
Tamże, s. 49.
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my, jak występy zespołów artystycznych, czytanie wybranych artyku

łów z gazet i książek, nauka piosenek, wykonywanie prac zbioro

wych w świetlicy, gry i zabawy zbiorowe, imprezy w ramach współ- 
19pracy z ludnością cywilną i rozwijanie sportu . W sierpniu 1948 r. 

było w jednostkach Marynarki Wojennej kilkadziesiąt świetlic, w tym 
20 

3 świetlice podoficerskie

Dużą rolę w pracy wychowawczej odegrało kino objazdowe Ma

rynarki Wojennej, które wyświetlało filmy również dla ludności cywil

nej.

W celu popularyzacji piosenek wojskowych Zarząd Polityczno- 

Wychowawczy zorganizował w grudniu 1948 r. konkurs zespołów 

chórowych, w którym wzięły udział przeważnie jednostki Marynarki 

Wojennej.

W marcu 1949 r. zapoczątkowana została nowa forma pracy wy

chowawczej w Marynarce Wojennej, to znaczy działalność utworzo

nych wtedy podstawowych organizacji partyjnych, ich komitetów i 
21 egzekutyw . Dla podniesienia poziomu ideologicznego członków par

tii zorganizowano systematyczne szkolenie partyjne. Szkolenie to 

odbywało się na kursach o charakterze lokalnym, jak również na 

Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu i Leninizmu. Kursy okręgowe 

trwały dwa lata, zaś garnizonowe jeden rok. Szkolenie na kursach 

gamizoi <owych odbywało się w piątki, po godzinach służbowych. 

Na pozostałych kursach szkolenie trwało dwa dni w miesiącu, po 

osiem godzin dziennie. Pierwszy rok szkolenia partyjnego w Mary- 
22 narce Wojennej rozpoczęto 1 października 1949 r.

Organizacje partyjne współdziałały z zarządami kół Związku Mło

dzieży Polskiej. Organizacja ZMP w tym czasie była ważnym czyn

nikiem podnoszenia poziomu ideologicznego swoich członków. Kie-

19 AMW, ZPW MW, tęcz. 132/18, s. 601. 
20 Tamże, s. 600. Jednostki Mar. Woj. w związku z trudnościami 

lokalowymi organizowały w okresie letnim również świetlice na 
wolnym powietrzu.

21 AMW,ZPW MW, tęcz. 223/33, s. 44.
22 Tamże, s. 253.
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rowała także pracą świetlicową. W świetlicach zaczęły się ukazywać 

tablice , najlepszych. Na tablicach tych wywieszano zdjęcia najlep

szych marynarzy, to jest przodowników w wyszkoleniu bojowym, 

politycznym i w dyscyplinie. Byli oni również popularyzowani przez 

gazetki ścienne.

Od początku 1950 roku dużo miejsca w pracy wychowawczej 

zajmowały sprawy przodownictwa w służbie i wyszkoleniu, zarów- 
23 no wśród członków partii, ZMP-owców, jak i bezpartyjnych 

Organizując ruch przodownictwa w służbie i nauce, zwracano uwa

gę na stosowanie krytyki i samokrytyki. Ważnym elementem rozwoju 

współzawodnictwa była popularyzacja przodowników na odbywających 

się w jednostkach naradach przodowników. Mocno akcentowano po

trzebę wyrobienia koleżeństwa wśród marynarzy, będącego gwaran— 
, 24

cją dobrej dyscypliny 1 osiągnięć w wyszkoleniu bojowym

Nową formą pracy wychowawczej było zapoczątkowane w marcu 

1950 r. wysyłanie listów do rodziców wyróżniających się maryna

rzy, co przyczyniało się do zwiększenia aktywności zarówno samych 

przodowników, jak 1 ich kolegów.

W zajęciach świetlicowych jedną z głównych form pracy były 

wieczornicę z okazji rocznic i świąt państwowych. Poza tym organi

zowano okolicznościowe akademie, a w większych jednostkach kon

certy.

Na odcinku szkolenia politycznego marynarzy pracę ukierunko

wano na doskonalenie jego metod i form organizacyjnych oraz do- 
25 stosowanie go do specyficznych warunków Marynarki Wojennej

•Dotychczas praktykowana metoda prowadzenia codziennej infor

macji politycznej dla marynarzy nie spełniała należycie swego za

dania. Polegała na odczytywaniu z prasy ważniejszych zagadnień 

krajowych i zagranicznych. Informacje w minimalnym stopniu wiązano

Zarządzenie szefa ZP MW z lipca 1950 r. AMW, ZPW MW, 
tęcz. 224/40, s. 21.

AMW, ZP MW, tęcz. 224/49, s. 21.

Zarządzenie szefa ZP MW z września 1950 r. AMW, ZPW MW, 
tęcz. 224/33.
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z zadaniami jednostek Marynarki Wojennej i ich życiem, co nie 

przyczyniało się do wzmacniania dyscypliny oraz stopnia przygoto

wania bojowego i politycznego. Powierzanie prowadzenia' informacji 

politycznych młodym podoficerom, a często marynarzom nie zapew- 
26 nlało im odpowiedniego poziomu ideowego, jak również aktualności

W trosce o podniesienie poziomu szkolenia politycznego mary

narzy nałożono obowiązek przeprowadzania informacji politycznych 

na zastępców dowódców d/s politycznych i równorzędnych. Informa

cje odbywały się trzy razy w tygodniu w godzinach rannych przed 

zajęciami, a na okrętach przed podniesieniem bandery.

W wyniku inspekcji wiosennej jednostek Marynarki Wojennej 

w roku 1951 stwierdzono, że stan pracy politycznej z przodownika- 
27 mi wyszkolenia bojowego i politycznego jest niezadowalający . Dla 

usprawnienia pracy z przodownikami postanowiono ująć ją w pewne 

formy organizacyjne, prowadzić z wyróżniającymi się marynarzami 

systematyczną pracę indywidualną, organizować częste narady przo

downików, a także wzmóc kryteria oceny kwalifikujące marynarza na 

przodownika wyszkolenia.

Dla szerszej popularyzacji najlepszych marynarzy postanowiono 

wprowadzić w jednostkach tablice przodowników, a ruch przodowni

ctwa omawiać na zebraniach organizacji partyjnych i ZMP-owskich. 

Nową formą wyróżnienia przodujących marynarzy było sporządza

nie ich zdjęć na tle bandery. Wysyłano również listy do rodziców, 

do zakładów pracy, z których wywodzili się przodownicy, do orga

nizacji partyjnych i ZMP-owskich oraz powiatowych i gminnych rad 

narodowych.

Przykładem dobrej pracy z przodownikami była Szkoła Podofi

cerów Artylerii Nadbrzeżnej, w której w styczniu 1951 r. zorgani

zowano wieczornicę i koncert im poświęcone.

W popularyzacji przodujących marynarzy wykorzystano również 

radiowęzeł, przed którego mikrofonami występowali, dzieląc się swo-

AMW, ZPMW, tęcz. 224/49, s. 30.

AMW, ZPMW, tęcz. 336/35, s. 69.
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imi doświadczeniami

Rozszerzeniem pracy świetlicowej była wystawa prac marynarzy 
29 

plastyków otwarta 1.01.1951 r.

Na początku 1952 r. ukazała się dyrektywa ministra obrony naro

dowej o zadaniach aparatu politycznego 1 organizacji partyjnych 

w pracy nad umocnieniem jednoosobowego kierownictwa w jednostkach 

Wojska Polskiego. Realizacja postanowień tego dokumentu miała ujem

ny wpływ na ukierunkowanie pracy wychowawczej w Marynarce Wo

jennej, bowiem wszystkie formy tej pracy zaangażowane zostały do 

umocnienia jędnoosobowego kierownictwa.

Przeprowadzona w tym czasie analiza szkolenia politycznego ma

rynarzy w jednostkach wykazała, że poziom umysłowy marynarzy nie 

był jednolity. Powodowało to duże trudności w opanowraniu przez 

słabszych marynarzy materiału wykładanego na zajęciach. W celu 

podniesienia efektywności szkolenia zorganizowano trójki samokształ

ceniowe. W skład trójki wchodziło dwóch marynarzy słabszych i je

den wykazujący się lepszym poziomem opanowania wiedzy. System 

taki ok,azał się skuteczny i przyczynił się do wyrównania poziomu 

wiedzy politycznej marynarzy.

W roku 1953 dużo czasu poświęcono rozwojowi ruchu przodowni

ctwa i podnoszeniu poziomu pracy świetlicowej. Służyły temu między 

innymi wydane przez Zarząd Polityczny Marynarki Wojennej "Mate

riały do pracy dowódcy kompanii z przodownikami i wyróżniającymi 
. „3° się"

Przeprowadzona w pierwszej połowie 1953 r. kontrola pracy kul

turalno-oświatowej i agitacji poglądowej w jednostkach ujawniła sze

reg braków, szczególnie na odcinku agitacji poglądowej i czytelnictwa 

wśród marynarzy. Wydane w związku z tym zarządzenie szefa Zarzą

du Politycznego zalecało, aby wszystkie formy agitacji poglądowej 

służyły popularyzowaniu tradycji Wojska Polskiego i Marynarki Wo~ 

on
AMW, ZPMW, tęcz. 336/28, s. 28.

Zarządzenie szefa ZPMW z 1951 r. (AMW, ZPMW, tęcz. 336/28, 
s. 85).

30
AMW, ZPMW, tęcz. 3245/66/34, s. 153.
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jennej, a także osiągnięć Polski Ludowej, ZSRR i krajów socjalisty- 
, 31 cznych. .

Wykonując cytowane zarządzenie, przystąpiono do tworzenia sieci 

bibliotek w jednostkach Marynarki Wojennej. Dobrze zorganizowane 

biblioteki powinny podnosić na wyższy poziom kwalifikacje polityczne 

i wojskowe marynarzy, przez szerokie udostępnianie im literatury 

społeczno-politycznej, popularno-naukowej, beletrystycznej i wojsko

wej, jak również czasopism fachowych i prasy. Zarządzenie zobo

wiązywało aparat polityczny, aby biblioteki propagowały szczególnie 

czytelnictwo książek o tematyce wojskowej oraz książek wiążących 

się z programem wyszkolenia bojowego i politycznego. Propagandę 

czytelnictwa należało prowadzić również poprzez organizowanie wy

staw nowości książkowych, dyskusji nad książkami, konkursów do

brego i artystycznego czytania, zbiorowe czytanie i omawianie ksią

żek dla marynarzy oraz loterie książkowe. Do propagandy czytel

nictwa zalecało się wykorzystywać radiowęzły i nadawać przez nie 

recenzje książek, zagadki literackie, fragmenty powieści itp.

Jednym z ważnych środków wychowawczego oddziaływania na 

marynarzy były filmy wyświetlane w jednostkach oraz prowadzona 

na ich temat praca propagandowo-agitacyjna. Filmy stanowiły dużą 

pomoc w kształtowaniu u marynarzy takich cech charakteru, jak od

waga, szacunek dla dowódców, wierność złożonej przysiędze, wy- 
32 

trwałość i prawdomówność

Skuteczną formą uatrakcyjnienia pracy świetlicowej były przepro

wadzone pod koniec 1954 r. szachowe mistrzostwa Marynarki Wojen

nej.' Największą popularnością cieszył się turniej na jednostkach 

pływających, gdzie w rozgrywkach brało udział 40-70% stanu oso- 
, 33bowego załóg okrętów

Dużą rolę w pracy wychowawczej odegrał Zespół Pieśni i Tańca 

Marynarki Wojennej. W roku 1954 zespół opracował trzy pełne 

31 Zarządzenie szefa ZPMW, lipiec 1953 r. AMW, ZPMW, tęcz. 
3245/66/74, s. 180.

32 AMW, ZPMW, tęcz. 3245/66/74, s. 200. 
33

Tamże, s. 67.
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programy: na rocznicę utworzenia Armii Radzieckiej, na 1 Maja 

i na Dzień Marynarki Wojennej. Ogółem w roku 1954 odbyło się 

108 koncertów, w tym dla wojska 54 i tyleż dla ludności cywil- 
,34 nej

Pod koniec roku przeprowadzony został przez Zarząd Politycz

ny przegląd klubów pułkowych i świetlic. Wykazał on, że praca 

kulturalno-oświatowa klubów i świetlic, mimo pewnych braków do

tyczących treści organizowanych imprez i stosunkowo małej jesz

cze różnorodności form, służyła zabezpieczeniu szkolenia bojowe

go i politycznego.

Na początku 1955 r. praca wychowawcza nakierowana była na 

przygotowanie obchodów X rocznicy wielkiej ofensywy zimowej Armii 

Radzieckiej. Rocznica ta zbiegała się z obchodzoną w krąju 500 

rocznicą powrotu Gdańska do Macierzy. Dla uczczenia tych rocznic 

w jednostkach Marynarki Wojennej zorganizowano odczyty, referaty, 

pogadanki, wieczory wspomnień oraz spotkania z oficerami Armii 

Radzieckiej. Popularyzowały one bohaterskie czyny żołnierza radzie

ckiego i' polskiego w ostatniej wojnie oraz tradycje naszego oręża 
35w walce o polskość Ziem Zachodnich i Gdańska . Na początku 

1955 r. nastąpiło także duże ożywienie pracy świetlicowej, spowo

dowane między innymi zbliżającym się wiosennym przeglądem ze - 

społów artystycznych.

Z przedstawionych w sposób przeglądowy wybranych zagadnień 

działalności wychowawczej Marynarki Wojennej w pierwszym dziesię

cioleciu jej istnienia wynika, że formy tej działalności zmieniały się 

zgodnie z potrzebami kształtowania ofiarnych 1 oddanych służbie ma

rynarzy. Wzrastała też różnorodność form wychowawczego oddziały

wania na świadomość załóg okrętów i jednostek lądowych Marynarki 

Wojennej. Formą najczęściej spotykaną były informacje polityczne.

34* Tamże, s. 227.
35 AMW, ZPMW, tęcz. 3245/66/126, s. 9.
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Obok nich dużą rolę odgrywały świetlice i organizowana w nich 

praca wychowawcza. Praca ta była domeną aktywistów i członków 

Związku Młodzieży Polskiej. Ważną rolę w działalności wychowaw- 

czej odgrywało kino i biblioteki. Umacnianiu więzi marynarzy ze 

społeczeństwem cywilnym sprzyjały różne akcje pomocy, organizo

wane przez Marynarkę Wojenną, jak na przykład udział marynarzy 

w żniwach. Na odcinku rozwijania kontaktów ze społeczeństwem 

ważne zadanie spełniał Zespół Pieśni i Tańca Marynarki Wojennej.
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Kmdr por. mgr Czesław Kuczyński

NIEKTÓRE FORMY WSPÓŁPRACY I Więzi MARYNARKI WOJENNEJ 

ZE SPOŁECZEŃSTWEM W LATACH 1945-1970

Ludowa Marynarka Wojenna powołana została do życia w nie - 

spełna rok po ogłoszeniu w dniu 22 lipca 1944 r. w Lublinie Mani

festu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Po wyzwoleniu 

skrawka ziemi ojczystej, w październiku 1944 r. sformowano w Lubli

nie 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy. Już po zakończeniu 

wojny, w dniu 7 lipca 1945 r. ukazał się rozkaz Naczelnego Dowód

cy Wojska Polskiego o powołaniu do życia ludowej Marynarki 

Wojennej, która od pierwszej chwili swojego istnienia, obok funkcji 

wewnętrznych, związanych ze szkoleniem i wychowaniem marynarzy 

oraz doskonaleniem siły obronnej Wybrzeża, wykonywała również 

ważne zadanie ideowo-politycznego oddziaływania na społeczeństwo. 

W minionych latach powojennych Dowództwo Marynarki Wojennej, 

podobnie jak i podległe mu jednostki nadbrzeżne oraz zespoły okrę

tów, utrzymywały ścisłą więź z organami władzy ludowej, z organi

zacjami partyjnymi i młodzieżowymi, z klasą robotniczą w zakładach 

produkcyjnych.! ludnością wiejską.

Systematyczna współpraca Marynarki Wojennej ze społeczeństwem 

w pierwszych latach po wojnie, miała głównie na celu udzielanie 

pomocy w umacnianiu władzy ludowej, zagospodarowaniu i odbudo

wie zniszczeń wojennych. W latach następnych charakter tej współ

pracy stopniowo się zmieniał. Obok różnego rodzaju prac i wykony

wanych zadań na rzecz społeczeństwa oraz gospodarki narodowej, 

kadra zawodowa i marynarze rozwijali działalność ideowo-wychowaw- 

czą, kładąc .główny nacisk na patriotyczne i intemacjonalistyczne 

wychowanie społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży. Miało to poważny 
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wpływ na kształtowanie świadomości obronnej społeczeństwa, która 

we współczesnych warunkach stanowi niezmiernie istotny element 

składowy aktualnie pojmowanej i organizowanej obronności kraju. 

W Marynarce Wojennej problem ten traktowany był w minionym trzy

dziestoleciu Polski Ludowej jako ważny czynnik umacniania obron

ności wybrzeża morskiego i element doskonalenia myśli operacyjno- 

obronnej, a jednocześnie odpowiedniego przygotowania ludności do 

zadań obronnych pod względem ideowo-politycznym i psychologicz

nym. Zadanie to jest realizowane również dzisiaj przez stan oso

bowy Marynarki Wojennej z nie mniejszym nasileniem.

Ludowy charakter powojennej Marynarki Wojennej od pierwszej 

chwili jej powstania sprzyjał nawiązaniu współpracy naszych jed

nostek ze społeczeństwem, które zawsze darzyło marynarzy sympa

tią i zaufaniem. Sympatia ta była szczególnie żywa w pierwszych 

miesiącach po wyzwoleniu Wybrzeża, kiedy w kwietniu 1945 r. przy

był do Gdańska 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy. Kadra 

zawodowa i wszyscy marynarze swoją aktywnością w pracy na rzecz 

społeczeństwa nie zawiedli zaufania. Przystępując razem z ludźmi 

pracy do porządkowania i odbudowy ze zniszczeń portów, stoczni 

oraz obiektów gospodarki komunalnej w miastach, zaskarbili sobie 

gorącą wdzięczność. Marynarze z i Samodzielnego Morskiego Ba

talionu Zapasowego od pierwszych dni swojego pobytu w Gdańsku 

i Gdyni strzegli porządku i bezpieczeństwa, pomagali w uruchamia

niu komunikacji miejskiej, wodociągów i gazowni, usuwali miny i po

ciski, ratowali życie ludzkie, udzielali pomocy.

W późniejszym okresie, obok wykonywanych zadań usługowo-pro

dukcyjnych na rzecz społeczeństwa i gospodarki narodowej, rozwi

jano również działalność społeczno-polityczną i ideowo-wychowawczą 

w celu umacniania władzy ludowej na Wybrzeżu. Potrzeba rozwija

nia społeczno-politycznej współpracy z ludnością wynikała z ludo

wego charakteru Marynarki Wojennej i aktualnej, trudnej sytuacji po

litycznej w kraju.

Nowy charakter wojska, a w jego składzie i Marynarki Wojennej, 

kształtowała Polska Partia Robotnicza jako kierownicza siła narodu.
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Ona za pośrednictwem Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawcze- 

go Wojska Polskiego nadawała główny kierunek działalności żołnie

rzy i marynarzy, zachęcała ich do pracy wśród ludności cywilnej. 

W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu kraju Główny Zarząd Po- 

lityczno-Wychowawczy działalność ideowo-wychowawczą wojska 

wśród społeczeństwa widział jako jedno z głównych jego zadań. 

W instrukcji do pracy propagandowej szef GZP WP podkreślał, że 

"... praca wśród ludności cywilnej świeżo wyzwolonych terenów Jest 

obecnie czołowym zadaniem, stojącym przed aparatem polityczno- 

-wychowawczym... W pracy tej nie ograniczać się'do niniejszej in

strukcji, wykazywać własną inicjatywę, dążyć do stworzenia jak naj

serdeczniejszych stosunków, do zacieśnienia więzów między naro

dem i wojskiem". Poza tym współpracę i zacieśnianie więzi wojska 

z ludnością cywilną nakazywał rozkaz ministra' obrony narodowej, 

wydany w drugiej połowie 1945 roku.

W późniejszym okresie, to jest na początku 1946 r. ukazała się 

nowa instrukcja szefa GZPW, która zobowiązywała organa dowódcze 

i polityczne Jednostek wojskowych do szerokiej działalności propa

gandowej na odcinku cywilnym, zwłaszcza na wsi. Zalecała bezpo

średnią współpracę z większymi zakładami pracy, otoczenie opieką 

młodzieży, udzielanie jej pomocy, współpracę z terenowymi organiza

cjami partyjnymi PPR i postępowymi organizacjami społecznymi oraz 

roztoczenie szerokiej opieki nad żołnierzami zwolnionymi do rezerwy, 

szczególnie żołnierzami osadnikami, którzy zagospodarowywali Ziemie 

Zachodnie i Północne.

Oddzielny rozdział w instrukcji szefa GZPW (nr 43) poświęcony 

był zadaniom w walce z reakcyjnymi bandami podziemia, zapewnieniu 

ludności bezpieczeństwa i spokoju oraz ścisłej współpracy z tereno

wymi organami władzy ludowej, zwłaszcza z Urzędem Bezpieczeństwa 
Publicznego i Milicją Obywatelską1.

W Marynarce Wojennej organem bezpośrednio odpowiedzialnym 

za współpracę Dowództwa, jednostek oraz zespołów okrętów z ludno-

AMW, ZPW MW, teczka 67/14, s. 104, 
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ścią cywilną był Zarząd Polityczno-Wychowawczy, którego działal

nością kierował zastępca dowódcy Marynarki Wojennej komandor 

Józef Urbanowicz, obecnie generał broni i wiceminister. -W oddziale 

organizacyjnym ZPW MW powstała osobna komórka, zajmująca się 

współpracą z ludnością cywilną. Jej działalnością kierował kpt. Józef 

Sulimowie z.
Przedstawiciele aparatu polityczno-wychowawczego od pierwszych 

dni swojej działalności starali się w danym garnizonie nawiązać 

i utrzymywać kontakty z terenowymi komitetami Polskiej Partii Robot

niczej. Zarząd Polityczno-Wychowawczy Marynarki Wojennej, jako 

kierowniczy organ rodzaju sił zbrojnych, od początku utrzymywał 

ścisłą współpracę z Komitetem Wojewódzkim PPR w Gdańsku i Ko

mitetem Miejskim PPR w Gdyni.
Realizując wytyczne szefa GZPW WP, oficerowie Zarządu Poli

tyczno- Wychowawczego sami organizowali różnego rodzaju imprezy 

i przedsięwzięcia o charakterze polityczno-propagandowym na odcin

ku cywilnym. Często spotykali się z ludnością i młodzieżą oraz 

kierowali działalnością w podległych Dowództwu Marynarki Wojennej 

jednostkach. Do pracy tej starano się również aktywizować niektó

rych oficerów spoza aparatu polityczno-wychowawczego.

W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu Wybrzeża i powołaniu 

do życia Marynarki Wojennej, główne kierunki jej działalności na 

odcinku cywilnym przedstawiały się następująco:

- organizowano różnorodne przedsięwzięcia o charakterze kultu

ralno-oświatowym i propagandowym, oddziaływano różnymi formami 

i środkami na świadomość ludzką, próbowano ją kształtować przez 

wyjaśnianie programu i polityki obozu demokracji polskiej na czele 

z Polską Partią Robotniczą:

- organizowano spotkania z ludnością, utrzymywano indywidualne 

kontakty z rolnikami na wsi i robotnikami w dużych zakładach pra

cy, wygłaszano odczyty, referaty i pogadanki, organizowano wieczor

ki, pomagano w działalności organizacyjnej i propagandowej komite

tom terenowym PPR oraz organizacjom społecznym i młodzieżowym?



- współdziałano z organami władzy ludowej, z komendami Milicji 

Obywatelskiej, Straży Pożarnej, z Urzędem Bezpieczeństwa Publicz

nego, pomagano w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa, wspólnie 

z milicją pełniono służby patrolowe itp.

Aktywność społeczno-polityczna aparatu polityczno-wychowawcze- 

go Marynarki Wojennej na odcinku cywilnym i wspólna realizacja 

różnego rodzaju przedsięwzięć propagandowych sprzyjały dokony- 

wującym się przeobrażeniom politycznymi na Wybrzeżu i umacnianiu 

się władzy ludowej. Działalność ta mobilizowała ludność do wykony

wania zadań Owiązanych z odbudową zniszczeń wojennych, a z dru

giej strony jej propagai idowo-agitacyjny charakter wpływał na rozwój 

świadomości społeczeństwa. Jednocześnie dojrzała świadomość poli

tyczna naszych marynarzy, którzy po odejściu do cywila, jako 

rezerwiści w swoim środowisku, na wsi 1 w zakładach pracy byli 

nadal agitatorami władzy ludowej. Znali dokładnie program PPR i sta

rali się go upowszechniać w swoim środowisku cywilnym.

Bardzo ważną rolę w pracy propagandowej spełniło Wydawnictwo 

Marynartci Wojennej, które już w dniu 9 maja 1945 r. wydało pierw

szy numer gazety "Nasze Morze". Nakład gazety był początkowo 

nieduży, wynosił zaledwie 3000 egzemplarzy, z tego 50% nakładu 

kolportowano na odcinek cywilny. Oczywiście pod względem zaspo

kojenia głodu informacji była to działalność daleko niewystarczająca. 

Ale z drugiej strony, jeżeli się zważy, że gazeta "Nasze Morze" 

była pierwszym drukowanym pismem na Wybrzeżu Gdańskim po woj

nie, że reprezentowała interesy młodej władzy ludowej, to trzeba 

obiektywnie stwierdzić, iż spełniała bardzo pozytywną rolę. Mimo du

żych trudności wydawniczych, braku odpowiedniej bazy poligraficz

nej, braku fachowców i papieru, gazeta ukazywała się systematycz

nie. Wydawali ją oficerowie Marynarki Wojennej. Jej redaktorami byli 

por. Habrowski i por. Fruczek.

W sierpniu 1945 r. odbyła się narada kierownictwa Zarządu Poli

tyczno-Wychowawczego Marynarki Wojennej z przedstawicielami 

władz administracyjnych Wybrzeża Gdańskiego oraz przedstawiciela

mi organizacji politycznych, poświęcona udoskonaleniu wydawanej 
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gazety. W wyniku tej narady profil pisma uległ częściowej zmianie. 

Zmieniono jej tytuł na "Gazetę Morską", zwiększono nakład do 7500 

egzemplarzy oraz rozszerzono objętość pisma. Od 1 września 1945 r. 

75% nakładu kolportowano na odcinku cywilnym, a 25% w jednostkach 

Marynarki Wojennej. Redaktorem naczelnym gazety był por. Marian 
2

Brandys, a zastępcą kpt. Władysław Kukiełko . Pismo zajmowało się 

różnorodną problematyką, propagowało politykę PPR, informowało o 

aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie oraz zaznajamiało spo

łeczeństwo z życiem w jednostkach Marynarki Wojennej.

"Gazeta Morska" wychodziła do września 1946 roku i w poważ

nym stopniu zaspokajała potrzeby propagandowo-informacyjne społe

czeństwa. Przed rozwiązaniem redakcji "Gazety Morskiej" ukazał się 

rozkaz dowódcy Marynarki Wojennej, w którym dziękował on zespoło

wi redakcji za sumienne wykonywanie zadań. "Zespół redakcyjny 

"Gazety Morskiej" i jego współpracownicy - czytamy w rozkazie - 

podjęli pracę w warunkach szczególnie trudnych i ciężkich, tworząc 

organ prasowy, który był na Wybrzeżu jednym z pierwszych krze

wicieli i rzeczników Odrodzonej Polski".

Oprócz własnego dziennika Wydawnictwo Marynarki Wojennej dru

kowało szereg broszur propagandowych, na przykład broszurę pt. 

"Westerplatte". Ukazała się ona w nakładzie 12 tys. egzemplarzy 

i była kolportowana częściowo w Marynarce Wojennej, częściowo 

wśród społeczeństwa.

Obok działalności propagandowo-informacyjnej dużą rolę odgrywa

ła praca kulturalno-oświatowa Marynarki Wojennej wśród ludności cy- 

wilriej Trójmiasta i powiatów, w których stacjonowały jednostki i okrę

ty. Instytucją, która spełniała tu bardzo ważną rolę był Dom Mary

narki Wojennej, znajdujący się w Gdyni. Powstał on jako placówka 

kulturalno-oświatowa w połowie 1945 r., lecz działalność swoją roz

winął dopiero jesienią i w początkach 1946 roku. Dom Marynarki 

Wojennej dysponował orkiestrą, kinem i teatrem. Organizował impre

zy dla kadry, rodzin i ludności cywilnej Gdyni. Cieszyły się one du

żą popularnością, gdyż miasto w pierwszych miesiącach po wyzwolę-

O
AMW, ZPW MW, teczka 67/16, s. 430.
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niu nie posiadało placówek kulturalno-oświatowych.

Analizując kierunki współpracy Marynarki Wojennej 1 podległych 

jej jednostek z ludnością cywilną w pierwszych miesiącach po wy

zwoleniu, warto zatrzymać się nad współdziałaniem z władzami ad

ministracji państwowej oraz z instancjami i organizacjami Polskiej 

Partii 'Robotniczej. Godna uwagi jest współpraca z Milicją Obywa

telską, Urzędami Bezpieczeństwa Publicznego w miastach i powia

tach oraz ze Strażą Portową w Gdyni. Współdziałanie to regulował 

rozkaz ministra obrony narodowej, który m.in. mówił: "Musimy dążyć 

do tego, aby każdy obywatel miał zapewnione warunki spokojnej 

pracy... Wojsko Polskie, zbrojne ramię demokracji polskiej, wespół 

z organami Milicji Obywatelskiej 1 Organami bezpieczeństwa przy

stąpi do energicznej likwidacji bandytyzmu".

Zarząd Polityczno-Wychowawczy Marynarki Wojennej współpra

cował z Komitetem Wojewódzkim PPR w Gdańsku i Komitetem Miej

skim PPR w Gdyni. Współpraca ta wyrażała się w podejmowaniu 

wspólnych akcji propagandowych 1 przedsięwzięć organizacyjnych. 

Oficerowie Marynarki Wojennej brali udział w posiedzeniach komite

tów i zebraniach podstawowych organizacji partyjnych oraz konfe

rencjach partyjnych. W pierwszej konferencji KW PPR w Gdańsku 

uczestniczył zastępca dowódcy Marynarki Wojennej kmdr Józef 

Urbanowicz i inni oficerowie. Wspólnie organizowano uroczyste ob

chody 28 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październiko

wej i manifestację pierwszomajową w 1946 r. Jednostki Marynarki 

Wojennej utrzymywały współpracę ze Związkiem Inwalidów Wojennych, 

Związkiem Uczestników Walki Zbrojnej, Towarzystwem Przyjaciół 

Żołnierza, Związkiem Walki Młodych i Organizacją Młodzieży To

warzystwa Uniwersytetów Robotniczych.

Szczególnie bliskie kontakty były utrzymywane z Towarzystwem 

Przyjaciół Żołnierza. Tak na przykład oficerowie z garnizonu gdyń

skiego uczestniczyli w ciągu kilku miesięcy 1945 roku w 19 zebra>- 

niach TPŻ. Organizowano też wspólne spotkania i imprezy kultural

no-oświatowe, na których oficerowie Marynarki Wojennej wygłaszali 

odczyty i referaty. Towarzystwo inicjowało zbiórki pieniężne wśród 
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społeczeństwa. Zebrane fundusze przeznaczono na zakupy upomin

ków dla marynarzy, wręczane im z okazji świąt. W końcu 1945 r, 

TPŻ przekazało upominki dla marynarz'/ za sumę 115 tys. zł.

Bliskie były również kontakty jednostek Marynarki Wojennej 

z zakładami pracy i szkołami. Niektóre z nich opiekowały się załoga

mi przedsiębiorstw i młodzieżą szkolną. Marynarze udzielali zało

gom i dziatwie szkolnej pomocy w realizacji zadań produkcyjnych 

i porządkowaniu szkół. Tak np. Szkoła Specjalistów Marynarki Wo

jennej sprawowała przez dłuższy czas patronat nad załogą fabryki 

mebli w Gościcinie. Współpraca ta utrzymywała się do wiosny 1947 r., 

to jest do czasu przeniesienia Szkoły do Ustki. Szpital Marynarki 

Wojennej długo opiekował się dziatwą szkolną jednej ze szkół 

w Chyloni. Szkoła ta otrzymała od marynarzy 30 wyremontowanych 

ławek. W pierwszej połowie 1946 r. na terenie Gdyni, Gdańska i wo

jewództwa organizowano spotkania oficerów Marynarki Wojennej 

z nauczycielstwem i młodzieżą szkolną. Spotkania odbyły się w 40 

szkołach, a uczestniczyło w nich około 7 tys. osób.

Współpraca Marynarki Wojennej z władzami porządkowymi Istnia

ła od wiosny 1945 r. Marynarskie patrole I Samodzielnego Morskie

go Batalionu Zapasowego jako jedne z pierwszych w trudnych 

dniach powojennych zapewniały ład i spokój oraz bezpieczeństwo 

ludności na ulicach Gdańska i Gdyni. Kiedy powstały cywilne orga

na władzy porządkowej, komendy garnizonów Marynarki Wojennej 

nawiązały z nimi ścisłą współpracę. Poza wspólnie pełnionymi służ

bami patrolowymi, organizowano spotkania marynarzy z milicjantami, 

wspólne impreży kulturalno-oświatowe i rozrywkowe, wycieczki oraz 

rozgrywki sportowe. Chodziło głównie o wyrobienie więzów koleżeń

stwa, przyjaźni oraz przekonania, że milicjanci i marynarze służą 

wspólnej sprawie. Współpraca marynarzy ze Strażą Portową pole

gała głównie na pełnieniu wspólnych służb celem zapewnienia ochro

ny obiektów portowych i ukrócenia nielegalnego handlu oraz prze

mytu towarów. Komendy garnizonów utrzymywały również współpracę 

w służbie ze Strażą Ochrony Kolei. Często odbywały się wspólne ro

bocze narady,’ na których koordynowano przedsięwzięcia por ządkowe.
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Na dalsze zacieśnienie współpracy Marynarki Wojennej ze spo

łeczeństwem poważny wpływ miało referendum ludowe odbyte 30 

czerwca 1946 r. Ludność kraju, a tym samym i wybrzeża w czasie 

powszechnego i swobodnego głosowania miała odpowiedzieć na trzy 

zasadnicze pytania, dotycżące utworzenia jednoizbowego parlamentu, 

utrwalenia przeobrażeń społeczno-gospodarczych w kraju oraz utrzy

mania granicy Polski na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku. Referen

dum ludowe było więc bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Polski 

Ludowej, chodziło o jednolite poparcie społeczeństwa dla programu 

bloku partii i stronnictw demokratycznych. Dlatego zapewnienie spo

koju i swobody głosowania powszechnego było sprawą wagi państwo

wej. Tak też zadanie to zostało potraktowane przez skład osobowy 

Marynarki Wojennej, zwłaszcza przez aparat dowódczy i polityczno - 

wychowawczy. Uczestniczył on bezpośrednio w organizowaniu akcji 

referendalnej w jednostkach i na okrętach oraz zabezpieczał ład 

i porządek w wyznaczonym terenie województwa gdańskiego.

Działalność ideowo-wychowawczą i organizacyjną mającą na celu 

przygotowanie stanu osobowego Marynarki Wojennej do zadań w cza

sie referendum ludowego, rozpoczęto już wiosną 1946 r. Zgodnie 

z kwietniowymi wytycznymi szefa Głównego Zarządu Polityczno-Wy- 

chowawczego Wojska Polskiego duży nacisk położono na przygoto

wanie się do kampanii propagandowej, związanej z referendum ludo

wym. Pracę tę organizowano w dwóch zasadniczych kierunkach, 

Z jednej strony rozwijano szeroką działalność uświadamiającą wśród 

stanów osobowych jednostek i okrętów, z drugiej zaś strony zacie

śniano więź i współpracę z organami władzy ludowej w terenie oraz 

czyniono przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa ludności 
3w czasie głosowania . Do akcji referendalnej wytypowano w jedno

stkach Marynarki Wojennej najaktywniejszych oficerów, podoficerów 

i marynarzy. Następnie przeszkolono ich na specjalnie organ!zowa-

3
W dniu 21.06.1946 r. odbyła się wspólna narada przedstawicieli 
ZPW MW z MO, UB i Strażą Portową. Ustalono na niej współ
działanie w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku podczas refe
rendum ludowego na terenie Trójmiasta i w województwie gdań
skim. AMW, ZPW MW, teczka 67/11, s. 165. 
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nych zajęciach seminaryjnych. Tematyka tych zajęć dotyczyła w głów

nej mierze aktualnie toczącej się walki klasowej w kraju oraz pro

gramu bloku stronnictw demokratycznych na czele z PPR.

Na kilka dni przed głosowaniem powołany został do życia w Gdań

sku Komitet Akcji Przedreferendalnej, który kierował działalnością 

propagandowo-agitacyjną oraz organizacyjną na terenie całego wo

jewództwa. Marynarce Wojennej przydzielony został na okres refe

rendum powiat gdański z 26 obwodami głosowania. Marynarze wspól

nie z żołnierzami 16 Dywizji Piechoty z Gdańska wykonywali powie

rzone im zadania. Na terenie powiatu gdańskiego działało 12 brygad 

propagandowych Marynarki Wojennej, podczas gdy dywizja skierowa

ła 5 brygad. Jedna brygada była mieszana - składała się z maryna - 

rzy, żołnierzy i milicjantów. Brygady liczyły 5 osób, a ich dowódca

mi byli głównie oficerowie. Wyruszyły one w teren Już 8 czerwca 

1946 r. i wróciły do koszar 3 lipca 1946 r.

Głównym zadaniem brygad było prowadzenie pracy propagando- 

wo-agitacyjnej wśród ludności, a jednocześnie zapewnienie porządku 

i bezpieczeństwa w terenie. Marynarze prowadzili wśród ludności 

wiejskiej różnorodną działalność polityczną. Bardzo często organizo

wali w szkołach wiece i pogadanki oraz prowadzili rozmowy indy

widualne, które w warunkach wiejskich były najskizteczniejsze. Na 

wiecach, zebraniach i masówkach jako prelegenci występowali prze

ważnie oficerowie. Frekwencja ludności na wiecach i masówkach wa

hała się od 40-80% mieszkańców danych wsi.

Oficerowie byli głównymi organizatorami pracy ideowo-politycznej 

w terenie. Na nich spoczywała główna odpowiedzialność za wzorową 

pracę brygad, świadczy o tym chociażby następujący fragment zarzą

dzenia szefa GZPW WP: "Oficerowie polityczno-wychowawczy, pracu

jący w brygadach powinni wykazywać maksimum inicjatywy i wysiłku. 

Pracę w brygadach polecam uważać za sprawdzian wartości jako 

pracowników polityczno-wychowawczych".

W ciągu prawie miesięcznego pobytu w terenie pięcioosobowe 

brygady propagandowo-agitacyjne wykazywały w pracy bardzo dużo 

inicjatywy i samodzielności. Mimo dużych trudności, bowiem teren, 
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na którym działały brygady był rozległy i brak było środków tran

sportu, brygady propagandowe spełniały swoje zadanie. Całokształ

tem ich działalności kierował wojewódzki kierownik akcji propagan

dowej przy 16 Dywizji Piechoty w Gdańsku. Z ramienia Marynarki 

Wojennej nadzór nad działalnością, brygad sprawował przedstawiciel 

Zarządu Polityczno-Wychowawczego kpt Józef Sulimowie z. Ogółem 

brygady propagandowo-agitacyjne przeprowadziły kilkadziesiąt wie

ców, pogadanek i zebrań z ludnością wiejską. Obok działalności 

propagandowo-wyjaśniającej wyświetlano filmy, organizowano wie

czorki i występy zespołów artystycznych. Praca ta przyniosła duże 

korzyści. Szef Zarządu Polityczno-Wychowawczego Marynarki Wo

jennej pozytywnie ocenił pracę brygad w terenie. "Z początku - 

pisał w swoim sprawozdaniu - ludność w stosunku do brygad zajęła 

stanowisko niezdecydowane, przyjęto je bez entuzjazmu, a raczej 

z utajonym niedowierzaniem. Stan ten zmienił się już po kilku dniach, 

w ciągu których marynarze potrafili zdobyć sobie sympatię ogółu 

ludności. W dużej mierze wpłynęła na to postawa marynarzy i ich 
4 

podejście do ludzi" .

Następną ważną ogólnokrajową akcją polityczną, w której ucze

stniczyli marynarze i kadra zawodowa, były pierwsze po wojnie wy

bory do Sejmu Ustawodawczego PRL. Wybory odbyły się w dniu 

19 stycznia 1947 r., ale kampania propagandowo-agitacyjna w związ- 

ku z nimi rozpoczęła się wiele wcześniej. W aktualnej trudnej sytu

acji politycznej w kraju, kiedy toczyła się ostra walka z reakcją, 

przygotowanie pod względem psychologicznym i politycznym ludności 

do wyborów było sprawą bardzo ważną. W działalności tej miało 

również do spełnienia pewną rolę wojsko. Poza tym na siłach zbroj

nych spoczywał obowiązek utrzymania w kraju ładu, porządku i bez

pieczeństwa ludności. W tym celu w dniu 4 listopada 1946 r. ukazał 

się rozkaz Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, nakazujący 

dowódcom okręgów wojskowych powołać do życia kierownictwa 

wojewódzkich akcji propagandowych. Miały one na celu zapewnie-

Sprawozdanie szefa ZPW MW, AMW, ZPW MW, teczka 67/11, 
s. 134.
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nie w terenie na okres wyborów porządku i bezpieczeństwa oraz 

organizowanie pracy propagandowo—agitacyjnej wśród ludności.

W kilka dni później dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego 

powołał do życia Kierownictwo Wojewódzkiej Akcji Propagandowej 

w Gdańsku. W jego rozkazie wszystkie jednostki stacjonujące na 

terenie województwa gdańskiego zobowiązane zostały do wyzna

czenia odpowiedniej liczby grup ochronno-propagandowych, prze

znaczonych do pracy w terenie na okres wyborów. Natomiast Kie

rownictwo Wojewódzkiej Akcji Propagandowej powołało kierownictwa 

na szczeblu, powiatów, określiło zadania dla poszczególnych jed

nostek, kierowników grup ochronno-propagandowych itp.

W jednostkach Marynarki Wojennej, akcja mająca na celu przy

gotowanie stanu osobowego do udziału w akcji wyborczej rozpo

częła się w końcu 1946 roku. W połowie- listopada ukazał się roz

kaz dowódcy Marynarki Wojennej o powołaniu do życia grup och

ronno-propagandowych. Początkowo do? pracy w grupach wyznaczo- 
5 

no 225 marynarzy, później liczba ta wzrosła do 370 marynarzy . 

Faktycznie zaś w całej akcji przedwyborczej na terenie wojewódz

twa gdańskiego i szczecińskiego uczestniczyło ponad 800 osób 

z Marynarki Wojennej.

Inne rozkazy dowódcy Marynarki Wojennej regulowały kwestię 

przeszkolenia marynarzy i kadry oraz wyposażenia ich w broń 

i umundurowanie na okres pracy w terenie. Za przeszkolenie odpo

wiedzialny był dowódca Kadry Marynarki Wojennej kmdr ppor. Fran

ciszek Dąbrowski, jak również oficerowie polityczni - kpt. Kosiński 

i kpt. Łanino. Szkolenie odbyło się w koszarach Kadry w Nowym 

Porcie w dniach od 28 listopada do 4 grudnia 1946 r. Osobnym 

programem szkoleniowym objęto dowódców grup ochronno-propagan

dowych, którzy szkolili się w dowództwie 16 Dywizji Piechoty 

w Gdańsku.

Głównym zadaniem grup ochronno-propagandowych było, podob

nie jak w czasie referendum ludowego, zapewnienie spokoju 1 bez

pieczeństwa w obwodach glosowania oraz rozwijanie szerokiej akcji 

5 AMW, ZPW MW, teczka 67/11, s. 152.
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uświadamiającej wśród ludności. Cel ten został osiągnięty. Członko

wie grup czuwali nad bezpieczeństwem komisji wyborczych i samych 

wyborców, ochraniali lokale wyborcze oraz prowadzili walkę z wrogą 

propagandą, uprawianą przez ugrupowania podziemne i Polskie Stron

nictwo Ludowe.

W okresie akcji wyborczej do Sejmu PRL w 1947 r. Marynarka 

Wojenna prowadziła pracę polityczno-p opagandową swoimi siłami na 

terenie Trójmiasta oraz w powiatach: gdańskim, lęborskim, morskim 

(obecnie częściowo powiat wejherowski i pucki) oraz na terenie 

Pomorza Zachodniego w powiecie wolińskim. Poza tym do pracy 

z ludnością w terenie skierowano wielu oficerów jako lektorów oraz 

prelegentów, wygłaszających na zebraniach i spotkaniach odczyty, 

prelekcje, pogadanki propagandowe. Oficerowie z Marynarki Wojennej 

działali na terenie powiatów: starogardzkiego, nowodworskiego, mal- 

borskiego, kwidzyńskiego, elbląskiego i sztumskiego. Poza tym wy

syłano w teren liczne ekipy lektorskie, składające się ze specja

listów niosących pomoc i opiekę zdrowotną ludności oraz liczne 

artystyczne zespoły amatorskie, które cieszyły się bardzo dużą po

pularnością.

Grupy ochronno-propagandowe z jednostek Marynarki Wojennej 

składały się z kilku osób. Każdą z grup dowodził oficer. W terenie 

przebywały one w dwóch okresach: od 5-18 grudnia 1946 r. i od 

2-21 stycznia 1947 r. Ogółem w pierwszym okresie działało w tere

nie 76 oficerów i 577 podoficerów i marynarzy. W drugim okresie 

akcję propagandową jeszcze bardziej nasilono. Z jednostek Mary

narki Wojennej skierowano po 2 stycznia 1947 r. aż 11O oficerów 

oraz 670 podoficerów i marynarzy. Niezależnie od tego, jak wyżej 

wspomniano, w teren wyjeżdżały dorywczo ekipy lekarskie i arty

styczne zespoły amatorskie. Był to poważny wysiłek ze strony Ma

rynarki Wojennej dla zabezpieczenia pod względem ochronno-propa- 

gandowym akcji wyborczej na terenie województwa gdańskiego.

Grupy ochronno-propagandowe, jak i oficerowie prelegenci w cza

sie swojej działalności przedwyborczej, wykorzystywali nabyte już 

doświadczenia w czasie referendum ludowego. Poza tym rozszerzo
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no zasięg oddziaływania i doskonalono formy pracy. Obok rozmów 

indywidualnych z ludnością wiejską, pogadanek, wieców i zebrań, 

kolportowano materiały propagandowe, udzielano ludności pomocy 

w załatwianiu różnego rodzaju spraw osobistych, pomagano w na

prawie maszyn i narzędzi rolniczych. Głównym jednak zadaniem 

grup ochronno-propagand owych było zapewnienie spokoju i bez

pieczeństwa oraz popularyzacja wśród ludności programu wyborcze

go bloku partii i stronnictw demokratycznych, zwalczanie wrogiej 

propagandy oraz pomoc w organizowaniu komitetów obywatelskich 

w terenie.

Działalność ta przyniosła poważne rezultaty. Oficerowie i mary

narze swoją sumienną pracą dali duży wkład w dzieło zwycięstwa 

polskiej demokracji. W czasie akcji przedwyborczej oficerowie, po

doficerowie i marynarze zorganizowali 1800 wieców i spotkań z lud
nością; uczestniczyło w nich ogółem około 140 tysięcy osób6. Ma

rynarze rozkolportowali 125 tys. egzemplarzy różnego rodzaju pism 

i broszur propagandowych oraz druków ulotnych. Pomogli w utwo

rzeniu 417 komitetów obywatelskich bloku stronnictw demokratycz

nych I doprowadzili do rozpadu 42 kół PSL. Marynarze i oficerowie, 

dzięki swojej umiejętności pracy politycznej, przyczynili się do utwo

rzenia w terenie 64 kół PPR, 60 kół PPS, 20 kół SL i 3 kół SD. 

Pomagali ludności w utrzymaniu porządku i spokoju w czasie wybo

rów, ułatwili wykrycie i ujęcie wielu przestępców. Za duży wkład 

pracy i ofiarność w czasie akcji przedwyborczej 30 oficerów i 51 

podoficerów i marynarzy otrzymało odznaczenia państwowe.

•Dowódca Marynarki Wojennej pozytywnie ocenił wkład pracy ofi

cerów, podoficerów i marynarzy w okresie akcji przedwyborczej, 

pisząc między innymi w swoim rozkazie z dnia 26 stycznia 1947 r.: 

"Z powierzonych nam przez Naród i Naczelne Dowództwo zadań 

Marynarka Wojenna wywiązała się należycie i w wielkiej mierze 

Waszą to jest oficerowie, podoficerowie i marynarze zasługą. Wywią

zaliście się z zadań i powinności, bo stanęliście na straży ładu 

6 Na podstawie sprawozdań szefa ZPW MW. AMW, teczka 67/1, 
s. 160-170.
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i porządku tu na Wybrzeżu z pełnym poczuciem odpowiedzialności 
7 

oraz zrozumieniem wagi i doniosłości przeżywanego okresu" .

Kampania wyborcza do Sejmu w 1947 r. zakończona pełnym zwy

cięstwem obozu polskiej demokracji, zamknęła pierwszy okres dzia

łalności Marynarki Wojennej na odcinku cywilnym. Celem jej było 

głównie zacieśnienie więzi ze społeczeństwem i pomoc w umacnia

niu władzy ludowej. Praca w tym okresie była niełatwa, miała spe

cyficzny charakter, wynikający z trudnej aktualnej sytuacji gospodar

czej i politycznej w kraju. Mimo to, skład osobowy Marynarki Wojen

nej wzorowo wywiązał się z tego zadania. Praca ideowo-polityczna 

1 organizacyjna wśród ludności cywilnej odznaczała się wysokim po

ziomem i przyczyniła się do zwycięstwa w wyborach na Wybrzeżu 

Gdańskim.

Udział Marynarki Wojennej w pierwszych po wojnie wyborach, 

czynna działalność kadry i marynarzy w akcji propagandowo-politycz- 

nej w okresie przedwyborczym ułatwiły dalszą współpracę z ludno

ścią cywilną. W latach następnych, obok pracy ideowo-wychowawczej 

wewnątrz Marynarki Wojennej oraz działalności związanej z kształto

waniem stanu mor alno-po li tycznego, w dalszym ciągu duży nacisk 

kładziono na rozwój współpracy ze społeczeństwem. Chodziło głównie 

o rozszerzenie więzi jednostek i zespołów okrętów z cywilnym śro

dowiskiem Wybrzeża i w głębi kraju, zarówno wśród robotników jak 

i na wsi. Rozszerzenie i dalsze umacnianie tej więzi było w latach 

1949-1956 jednym z ważnych elementów pracy partyjno-politycznej 

w Marynarce Wojennej. Starano się ją utrzymywać systematycznie 

i na roboczó, do czego dobrą okazję stanowiły różnego rodzaju 

rocznice i uroczystości państwowe, jak: lO-lecie powstania ludowego 

Wojska Polskiego, czy 1O rocznicą Polski Ludowej. Korzystając 

z tych okoliczności, masowo organizowano kampanie propagandowo- 

polityczne na wsi i w zakładach pracy.

Tak na przykład w 1952 roku w ciągu lata i jesieni z okazji 

wyborów do Sejmu i uchwalenia Konstytucji PRL, zorganizowano ma- 

7 AMW, DMW, teczka 2054/60, s. 15.
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sową kampanię oficerów Marynarki Wojennej w środowisku robot

niczym Spotkania organizowano głównie w dużych zakładach pra

cy oraz na wsi i wśród młodzieży szkolnej. W okresie poprzedza

jącym Dzień Wojska Polskiego w październiku 1952 r. w akcji spot

kaniowej z ludnością wiejską wzięło udział 621 oficerów Marynarki 

Wojennej. Występowali oni na wsi jako prelegenci z pogadankami 

i odczytami o tematyce wojskowej i politycznej. Oficerowie mówili 

w czasie spotkań o tradycjach ludowego Wojska Polskiego, o pro

blemach obronności kraju oraz dalszych perspektywach budowni

ctwa socjalistycznego w Polsce. Prelegenci w mundurach starali się 

lepiej zapoznać ludność, a zwłaszcza młodzież, z pięknymi trady

cjami ludowego Wojska Polskiego. W ten sposób przybliżono jej 

problemy życia wojskowego. Poprzez działalność propagandową 

i bliższe kontakty z ludnością starano się w większym stopniu 

kształtować świadomość obronną całego społeczeństwa, która w mia

rę zaostrzania się aktualnej sytuacji politycznej w świecie, a zwła

szcza trwania tak zwanej zimnej wojny, nabierała coraz większego 

znaczenia.

Podobną akcję spotkaniową kadry oficerskiej z ludnością cywil

ną zorganizowano także w roku następnym z okazji 1O rocznicy 

powstania ludowego Wojska Polskiego. Rocznicy tej i obchodom 

Dnia Wojska Polskiego w 1953 r. starano się nadać na Wybrzeżu, 

podobnie jak i w całym kraju, charakter powszechnej manifestacji 

jedności wojska ze społeczeństwem. Podkreślano rolę i znaczenie 

armii dla zapewnienia twórczej i pokojowej pracy narodu w budow

nictwie socjalistycznym oraz jego bezpośredni udział w realizacji 

zadań gospodarczych i społecznych kraju.

W całokształcie współpracy wojska ze społeczeństwem główny 

nacisk kładziono na rozszerzenie kontaktów z ludnością wiejską. 
Ówczesna sytuacja polityczna w kraju, potrzeba szybkiej rozbudo

wy przemysłu, a tym samym dokonywania przemian na wsi, zmusza

ła klasę robotniczą do zacieśniania sojuszu robotniczo-chłopskiego. 

W okresie tym organizowano bardzo często wyjazdy ekip robotni

czych z dużych zakładów pracy na wieś, gdzie robotnicy pomagali 
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rolnikom w wykonywaniu zadań produkcyjnych. W akcjach tych brało 

udział również ludowe Wojsko Polskie, a w jego składzie i Mary

narka Wojenna.

W marcu 1948 r. ukazał się rozkaz ministra obrony narodowej, 

który nakazywał powołanie do życia w jednostkach tak zwanych bry

gad remontowych, składających się z fachowców. Brygady te miały 

zadanie utrzymywać ścisłe kontakty z Państwowymi Gospodarstwami 

Rolnymi, spółdzielniami produkcyjnymi i rolnikami indywidualnymi. 

Wykonywały one zadania usługowe, zwłaszcza remonty maszyn.

W jednostkach Marynarki Wojennej powołano do życia cztery bry

gady remontowe. Ich dowódcami byli: por. Franciszek Baran, por. 

Piotr Waśkowski, por. Leon Doroszewski i ppor. Jan Jakubowski. 

Wyjeżdżały one na wieś przeważnie w dni wolne od zajęć i tam 

pracowały na rzecz rolników.

W roku następnym ukazała się instrukcja szefa Głównego Zarzą

du Politycznego Wojska Polskiego, powołująca do życia ekipy łącz

ności wojska z ludnością cywilną. Celem tych ekip było zbliżenie 

żołnierzy i marynarzy do aktualnej problematyki ludności wiejskiej, 

a do ich głównych zadań należało prowadzenie pracy ideowo-poll- 

tycznej ż ludnością, a zwłaszcza z młodzieżą. Pracę tę realizowało 

wojsko w porozumieniu z terenowymi organami władzy państwowej 

i z instancjami partyjnymi. Zarząd Polityczny Marynarki Wojennej 

w porozumieniu z Komitetami Wojewódzkimi PZPR w Gdańsku, Ko

szalinie i Szczecinie opracował plany współpracy z ludnością wiej

ską własnych jednostek, stacjonujących w nadmorskich garnizonach. 

Plany te na początku lat pięćdziesiątych były konsekwentnie reali

zowane. W pierwszym kwartale 1950 r. istniało w Marynarce Wojennej 

już 21 grup marynarskich, utrzymujących systematyczną łączność 

z ludnością na wsi. Odbyły one aż 50 wyjazdów do 16 wsi. W roku 

następnym liczba grup marynarskich powiększyła się do 36. Odwie

dzały one nie tylko rolników indywidualnych, ale i spółdzielnie pro

dukcyjne oraz Państwowe Gospodarstwa Rolne. Grupy te udzielały 

pomocy przy remoncie 1 konserwacji maszyn, pomagały przy zbiorach 

ziemiopłodów, przy uprawie roli, a jednocześnie prowadziły szeroką 
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działalność uświadamiającą wśród ludności. Starały się poprzez 

różnego rodzaju formy oddziaływania, rozmowy indywidualne, po

gadanki, referaty i odczyty oraz wyświetlane filmy wykazać wyż

szość gospodarki socjalistycznej na wsi od gospodarki indywidual

nej, opartej na zasadach . produkcji drobnotowarowej.

Obok pracy ideowo-wychowawczej z ludnością wiejską, wykony

wano różnego rodzaju prace usługowo-produkcyjne na wsi, udzie

lano pomocy, zwłaszcza Państwowym Gospodarstwom Rolnym oraz 

spółdzielniom produkcyjnym powstałym na Ziemiach Zachodnich 

i Północnych, które przeżywały w owym czasie duże trudności, głów

nie z powodu bardzo silnego niedostatku siły roboczej. Na terenie 

województwa gdańskiego, zwłaszcza na Żuławach, PGR-y odczuwa

ły w początkach lat pięćdziesiątych szczególnie dotkliwy brak siły 

roboczej. Dlatego też marynarze systematycznie udzielali robotnikom 

rolnym pomocy.

W czasie niesprzyjających warunków klimatycznych marynarze 

pomagali rolnikom w akcji żniwno-omłotowej i wykopkowej. Na przy

kład tylko w 1954 r. w akcji żniwno-omłotowej wzięło udział 2150 

marynarzy, podoficerów i oficerów. Pracowali oni przez kilka tygodni 

na polach Państwowych Gospodarstw Rolnych wszystkich 

trzech województw nadmorskich. Ogółem marynarze w 1954 roku 

przepracowali w 42 PGR-ach i 16 spółdzielniach produkcyjnych 

15680 dni. Skoszono zboże na polach o powierzchni ponad 2 000 

hektarów. Związano i ustawiono snopki na 3 509 hektarach oraz 
Q 

omłocono 1315 ton ziarna . Praca ta była niezmiernie ważna dla 

gospodarki narodowej, bowiem pracownicy PGR-ów i członkowie 

spółdzielni produkcyjnych przy niesprzyjających warunkach atmosfe

rycznych nie byli w stanie sprzątnąć zbóż własnymi siłami. Groziło 

to zniszczeniem plonów, zwłaszcza na terenie Żuław, gdzie maszyny 

rolnicze na skutek rozmokłej gleby nie mogły pracować. Sprzęt plo

nów odbywał się tam głównie przy użyciu ludzkiej siły roboczej. 

Pszenicę przeważnie koszono kosami, a snopki wynoszono na ple

cach, ponieważ traktory nie mogły wjechać na pole. 

3 Meldunki do GZP WP z 1954 r. AMW, teczka 698/165, s. 21.
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W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych bardzo aktywnie prowa

dzono w Marynarce Wojennej, podobnie jak i w całym Wojsku Pol

skim, działalność propagandową wśród marynarzy pochodzenia chłop

skiego, celem zachęcenia ich po wyjściu z wojska do pracy w rol

nictwie na Ziemiach Zachodnich i Północnych. W tym okresie partia 

i rząd podjęły bardzo ważne zadanie całkowitego zagospodarowania 

Ziem Zachodnich i Północnych, zwłaszcza ożywienia rolnictwa, uno

wocześnienia gospodarki rolnej i podniesienia wydajności plonów 

z hektara.

W związku z tym rozpoczęto akcję propagandową na rzecz osad

nictwa wiejskiego. Akcją tą objęto i wojsko. Wśród marynarzy i pod

oficerów służby zasadniczej z D i HI rocznika było stosunkowo dużo 

kandydatów do pracy w rolnictwie na terenie województw zachodnich 

i północnych, zwłaszcza we Wrocławskiem, Opolskiem, Szczecińskiem, 

Koszalińskiem i Olsztyńskiem. Była to więc bardzo ważna akcja pań

stwowa. Chodziło o lepsze zaludnienie niektórych wiosek, a jedno

cześnie o dalszy rozwój gospodarki rolnej. Dlatego też pracę w tej 

dziedzinie prowadzono w jednostkach i na okrętach systematycznie.

Co roku w latach 1952-55 organizowano dla podoficerów i mary

narzy pochodzenia wiejskiego, odchodzących do cywila, wycieczki 

do wiosek do Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz spółdzielni 

produkcyjnych, potrzebujących osadników. W czasie spotkań z miej

scowymi władzami terenowymi proponowano przyszłym osadnikom 

pracę na stosunkowo dobrych warunkach, a dla chętnych indywidu

alne gospodarstwa rolne z zabudowaniami. Na miejscu zapoznawano 

ich z gospodarstwami, które oferowały im władze terenowe oraz 

z ulgami, jakie przysługiwały osadnikom. Jednocześnie pomagano 

rezerwistom w załatwianiu wszelkich formalności związanych z osad

nictwem i przejęciem od państwa indywidualnego gospodarstwa rolne

go. W pracy tej aktywnie angażował się aparat partyjno-polityczny 

Marynarki Wojennej, a zwłaszcza organizacja młodzieżowa. Proble

matyce tej wiele miejsca na swoich łamach poświęcała marynarska 

gazeta "Na Straży Wybrzeża". Dziennikarze z redakcji bardzo czę

sto wyjeżdżali' z marynarzami do poszczególnych województw, pisali 
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o warunkach pracy i życia przyszłych młodych rolników oraz o roli 

i znaczeniu tej ogólnopaństwowej akcji; przy tym popularyzowano syl

wetki osadników.

Wyniki działalności propagandowej były dobre. Wielu podoficerów 

i marynarzy pochodzenia chłopskiego chętnie zgłaszało się do pracy 

w rolnictwie, zwłaszcza w PGR, gdzie oferowano im stosunkowo do

bre warunki. Wielu było również chętnych do pracy w spółdzielniach 

produkcyjnych, a niektórzy mający większe doświadczenie w samo

dzielnym gospodarowaniu, podejmowali gospodarstwa indywidualne. 

W pierwszym roku akcji osiedleniowej, to jest w roku 1952, w Ma

rynarce Wojennej zgłosiło się do pracy w rolnictwie na Ziemiach 

Zachodnich i Północnych 263 rezerwistów. Wśród nich było 21 człon

ków partii i 134 członków Związku Młodzieży Polskiej. Wszyscy 

skierowani w tym roku do pracy w rolnictwie z jednostek i okrętów 

Marynarki Wojennej byli synami rolników. Istniała więc pewna gwa

rancja, że większość z nich osiedli się na wsi na stałe. Wśród 

skierowanych 60 było synami robotników rolnych, 132 małorolnych 

i 75 średniorolnych.

W omawianym okresie większość rezerwistów z Marynarki Wojen

nej podejmowała pracę przede wszystkim w Państwowych Gospodar

stwach Rolnych, gdyż zapewniały one stosunkowo najlepsze warunki. 

Tak na przykład spośród zgłoszonych w 1952 roku aż 253 osoby 

skierowano do pracy w PGR, 4 do spółdzielni produkcyjnych, 6 zaś 
9 przyjęły indywidualne gospodarstwa rolne . Z podobnym nasileniem 

przebiegała akcja propagandowa osadnictwa w Marynarce Wojennej 

w latach następnych i podobne też były jej wyniki. Na przykład 

w 1955 r. skierowania do pracy w rolnictwie na Ziemiach Zachodnich 

i Północnych otrzymało 285 marynarzy i podoficerów odchodzących 
. 1° do rezerwy

W latach pięćdziesiątych Marynarka Wojenna nawiązała szerokie 

kontakty ze środowiskiem naukowym Wybrzeża, zwłaszcza z wyższy-

9 Meldunki do GZP WP z 1952 r. AMW, teczka 698/165, s. 21. 
1O Stanisław. Stopczyk: Więź ludowej Marynarki Wojennej ze spo

łeczeństwem. Rocznik ONSiW nr 5. Gdynia 1970, s. 278. 
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mi i średnimi szkołami. Wielu profesorów z Politechniki Gdańskiej 

rozpoczęło pracę dydaktyczno-naukową w Oficerskiej Szkole Mary

narki Wojennej, poza tym kilku wykładowców z Wyższej Szkoły Pe

dagogicznej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie 

zostało zaangażowanych do działalności dydaktyczno-wychowawczej 

w Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu. W następnych 

latach, kiedy przy Ośrodku Nauk Społecznych i Wojskowych powsta

ły filie wyższych cywilnych uczelni celem umożliwienia oficerom uzy

skania wyższego wykształcenia, współpraca ta jeszcze bardziej się 

rozszerzyła.

W tym samym okresie rozpoczęto na terenie garnizonów Mary

narki Wojennej organizować licea ogólnokształcące, celem umożliwie

nia kadrze, jej rodzinom i pracownikom cywilnym zdobycia średnie

go wykształcenia. W średnich wieczorowych szkołach ogólnokształ

cących wykładali głównie nauczyciele cywilni. Wieczorowe licea 

ogólnokształcące spełniły w Marynarce Wojennej bardzo ważne za

danie. Na przykład w roku szkolnym 1954/55 w garnizonie Gdynia 

i Ustka uczyło się w nich 87 oficerów, 23 podoficerów zawodowych 
1 15 pracowników cywilnych^.

Po roku 1956 w pracy partyjno-politycznej całego Wojska Pol

skiego, a tym samym i Marynarki Wojennej, zaszły poważne zmia

ny. Miały one korzystny wpływ na dalszy rozwój współpracy jedno

stek Marynarki Wojennej z ludnością cywilną, zwłaszcza z zakła

dami produkcyjnymi na Wybrzeżu 1 w głębi kraju. W latach sześć

dziesiątych w dalszym ciągu doskonalono formy i metody współpra

cy ze społeczeństwem. Starano się przybliżyć ludności, a zwłasz

cza młodzieży, problematykę wojska i ludowej obronności kraju. 

Wyjaśniono jej główny sens i istotę. Sprzyjała temu aktualna sytu

acja polityczna w kraju i na arenie międzynarodowej oraz rosnące 

w tej dziedzinie potrzeby.

Jesienią 1967 roku Sejm PRL uchwalił ustawę o powszechnym 

obowiązku obronności kraju. Był to akt prawny o doniosłym zna—

11 Meldunki do GZP WP. AMW, teczka 1458/56/39, s. 193.
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czeniu dla Polski 1 miał poważny wpływ na dalsze rozszerzenie 

treści współpracy wojska z ludnością. Ustawa bowiem po nowemu 

sformułowała zadania i obowiązki obywateli w dziedzinie obronności 

kraju. Zgodnie z jej duchem każdy obywatel Polskiej Rzeczypospo

litej Ludowej ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego 

kraju i zobowiązany jest świadczyć usługi na rzecz umacniania 

powszechnej obronności. Tę oczywistą prawdę w określonym cza

sie po ukazaniu się ustawy starano się uświadomić ludziom pracy 

i młodzieży na Wybrzeżu. W tym celu organizowano spotkania w za

kładach pracy, omawiano i wyjaśniano postanowienia ustawy.

Jednostki i zespoły okrętów nawiązywały ściślejszą współpracę 

z Klubami Oficerów Rezerwy i z terenowymi organizacjami Ligi O- 

brony Kraju, udzielały im pomocy w pracy szkoleniowo-uświada - 

miającej z ludnością, a zwłaszcza z młodzieżą. Działalność tę w dru

giej połowie lat sześćdziesiątych eksponowano spośród innych za

dań. W tym czasie organizowano liczne wyjazdy oficerów na wieś 

1 do zakładów pracy, urządzano spotkania z klasą robotniczą i rol

nikami. Koła Młodzieży Wojskowej utrzymywały więź z zakładowymi 

kołami Związku Młodzieży Socjalistycznej i z hufcami Związku Har

cerstwa Polskiego w miastach oraz drużynami harcerskimi w szko

łach.

W połowie lat sześćdziesiątych Oddział Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego Marynarki Wojennej zaczął organizować 

z młodzieżą masowe rajdy szlakami wyzwolicieli Wybrzeża Gdańskie

go. Pierwszy rajd "Granicami Gdyni" odbył się w 1967 roku i skła

dał się z czterech etapów. W I etapie uczestniczyło 2 200 osób, a 

w II 2 600 osób, w III 2 O1O osób, a w IV 2 050 osób. Ogółem w raj

dzie wzięło udział 9 660 uczestników. Był on dobrze zorganizowany, 

cieszył się dużą popularnością 1 przyniósł wiele korzyści wychowaw

czych. Na trasie młodzież miała okazję zapoznać się z tradycjami 

walk ludowego Wojska Polskiego, spotykała się z byłymi oficerami 

i żołnierzami - uczestnikami wojny.

Rajdy, mające na celu patriotyczne wychowanie młodzieży były 

organizowane’ także w latach następnych.
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Starano się również otoczyć opieką młodzież harcerską i szkol

ną. Na przykład w 1961 roku w okresie letnim jednostki i załogi 

okrętów Marynarki Wojennej utrzymywały współpracę z 63 obozami 

ZHP. Ponad 250 osób z Marynarki Wojennej opiekowało się dru

żynami harcerskimi. Najaktywniej w tej dziedzinie pracował instruk

torski krąg harcerski "Komodorzy"' z Wyższej Szkoły Marynarki 

Wojennej.

W 1968 roku w ramach akcji lektorskiej wygłoszono w szkołach 

i na obbzach harcerskich ponad 350 pogadanek. Wysłuchało ich 

prawie 40 tys. osób. Oficerowie Marynarki Wojennej w latach sześć

dziesiątych masowo uczestniczyli w pracy ideowo -wychowawczej 

z młodzieżą w szkołach. W 1969. b. 150 oficerów, chorążych i po

doficerów zawodowych Marynarki Wojennej działało w komitetach 

rodzicielskich w szkołach podstawowych, zawodowych i średnich 

ogólnoks ztałcących.

Innym kierunkiem oddziaływania na społeczeństwo była praca 

z nauczycielstwem. Z inicjatywy Głównego Zarządu Politycznego 

Wojska Polskiego i Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Pol

skiego Marynarka Wojenna organizowała na pokładzie okrętu szkol

nego "Gryf*  rejsy dla nauczycieli. Ich organizatorem był Oddział 

Kultury Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej. Rejsy miały przy

bliżyć wychowawców młodzieży do spraw morza, naszej gospodarki 

morskiej, do problemów wojennomorskiej obronności kraju.

Pierwszy rejs odbył się w czerwcu 1966 r. na trasie Gdynia- 

-Szczecin-Gdynia. Uczestniczyło w nim w II etapach 500 osób. 

Uczestnicy rejśu zwiedzili WSMW, zapoznali się z problemami szko

leniowo-wychowawczymi w Marynarce Wojennej; zwiedzili Muzeum 

Marynarki Wojennej i okręt-muzeum "Burza", jak również spotkali 

się z dowództwem Marynarki Wojennej. W następnych latach także 

organizowano rejsy dla nauczycieli. W 1967 r. w początkach wrze

śnia odbył się z okazji 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewo

lucji Październikowej rejs dla nauczycieli do Leningradu. W ciągu 

pięciu lat od 1966-1970 r. w rejsach morskich ORP "Gryf" ucze

stniczyło 1700 pedagogów z całego kraju.
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Do pracy z ludnością cywilną szeroko angażowany był Zespół 

Estradowy Marynarki Wojennej "Flotylla" oraz Orkiestra Reprezen

tacyjna Marynarki Wojennej. Instytucje te mają swój poważny udział 

w przybliżaniu społeczeństwu spraw wojenno-morskiej obronności 

kraju oraz w popularyzacji marynarskiego munduru i romantyzmu służby 

na morzu. Na przykład Zespół Estradowy Marynarki Wojennej tylko 

w latach 1960-1964 dał 324 występy dla ludności cywilnej, które 

oglądało około 1200 tys. osób. Natomiast Orkiestra Reprezentacyjna 

występowała w tym czasie z koncertami dla społeczeństwa aż 260 
12 razy , a w latach 1965-1970 dała 251 koncertów.

W marcu 1974 r. minęło osiem lat od chwili, kiedy rozgłośnia 

Polskiego Radia w Gdańsku nadała pierwszą audycję o życiu i szko

leniu wojennych marynarzy, pt. "Bałtycka Wachta". Audycja ta na

dawana jest systematycznie co dwa tygodnie, a jej inicjatorami byli 

oficerowie z Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej i redaktorzy 

z Rozgłośni Polskiego Radia w C iańsku. Dzięki niej społeczeństwo 

polskie może dokładniej zapoznać się z problematyką wojennomorską, 

z warunkami życia i szkolenia marynarzy na okrętach i w jedno

stkach nadbrzeżnych.

Inna bardzo ważna forma oddziaływania ideowo-politycznego na 

społeczeństwo ze strony Marynarki Wojennej to bezpośrednie spot

kania i kontakty oficerów z ludnością na wsi i w zakładach produk

cyjnych. Od wielu lat z okazji rocznicy wyzwolenia Wybrzeża, Dnia 

Zwycięstwa, Dni Morza i Dnia Wojska Polskiego organizowane są 

akcje lektorskie oficerów na odcinku cywilnym. Bardzo masowy cha

rakter miała na' przykład akcja lektorska z okazji 25-lecia powstania 

Polskiej Partii Robotniczej. Uczestniczyli w niej oficerowie, byli 

członkowie Polskiej Partii Robotniczej. Oficerowie cl, obok wygłasza

nych na spotkaniach odczytów i pogadanek, uczestniczyli w uroczy

stych zebraniach partyjnych, na których dzielili się swoimi wspomnie

niami z pierwszych lat działalności. Ogółem oblicza się, że oficerowie

Władysław Maj: Marynarka Wojenna i społeczeństwo. "Przegląd 
Morski" 1965, nr 6, s. 82.
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nasi - byli członkowie PPR uczestniczyli w 450 zebraniach w za

kładach pracy i szkołach. Poza tym z okazji 25 rocznicy powsta

nia PPR zorganizowano siłami jednostek i okrętów 1250 różnego 

rodzaju zajęć lektorskich dla cywilów.

Ważną formą współpracy ze społeczeństwem były w latach sześć

dziesiątych zajęcia lektorskie prowadzone przez oficerów Marynarki 

Wojennej z ludnością cywilną. Szczególnie duże nasilenie tej dzia

łalności miało miejsce co roku wiosną z okazji Dnia Zwycięstwa, 

w lecie z okazji Dni Morza oraz jesienią przed Dniem Wojska Pdl- 

skiego. Od wielu lat wiosną i jesienią oficerowie Marynarki Wojennej 

wyjeżdżali Z' odczytami głównie do zakładów pracy i na wieś oraz 

do młodzieży szkolnej, na terenie trzech województw nadmorskich. 

Natomiast latem, z okazji Dni Morza lektorzy Marynarki Wojennej 

odwiedzali województwa położone w głębi kraju, zapoznając ich 

mieszkańców, a szczególnie młodzież z problematyką wojenno morską. 

Spotkania kadry z ludnością w głębi kraju, szczególnie na Śląsku, 

cieszyły się bardzo dużą popularnością. Przynosiły one duże ko

rzyści Ideowo-wychowawcze. Pomagały jeszcze bardziej zacieśniać 

kontakty i współpracę Marynarki Wojennej ze społeczeństwem na

szego kraju.

W roku. 1966 zapoczątkowano masowe spotkania kadry zawodowej 

Marynarki Wojennej z ludnością wiejską z okazji 21 rocznicy wyzwo

lenia Ziem Zachodnich i Północnych oraz Dnia Zwycięstwa. Celem 

tej masowej akcji było uświadomienie ludności wielkiego wysiłku 

zbrojnego Polski w czasie drugiej wojny światowej, a tym samym 

wkładu, jaki dał naród polski w dzieło zwycięstwa nad niemieckim 

faszyzmem oraz przeciwstawienie się reakcyjnej propagandzie kleru 

w czasie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Marynarka Wojenna objęła akcją spotkaniowo-propagandową nie

które powiaty województw nadmorskich. Akcję rozpoczęto w 21 rocz

nicę forsowania Odry przez żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, 

to jest 16 kwietnia i zakończono w dniu rocznicy zwycięstwa nad 

faszyzmem 9 maja 1966 r. Spotkania odbywały się w soboty 1 nie

dziele. Wyświetlano również filmy, organizowano wieczorki i spotkania 
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towarzyskie oraz zabawy ludowe.

Akcję propagandowo-spotkaniową na wsi prowadzono w porozu

mieniu z terenowymi instancjami partyjnymi i organami administracji 

państwowej. Przed wyjazdem na spotkania oficerowie lektorzy infor

mowani byli przez władze powiatowe o aktualnych problemach da

nego terenu, to jest gminy i powiatu. W spotkaniach z ludnością 

towarzyszyli oficerom przedstawiciele władz powiatowych, którzy 

mieli zadanie odpowiadać na dotyczące ich pytania i ustosunkowy

wać się w czasie dyskusji do problemów ekonomicznych i prawno- 

admini stracyjnych.

Wraz z lektorami w mundurach wyjeżdżały na wieś marynarskie 

zespoły artystyczne oraz muzyczne, ekipy lekarskie i grupy innych 

fachowców. Bilans działalności społeczno-politycznej Marynarki Wo

jennej w czasie akcji spotkaniowej w 1966 r. trwającej zaledwie trzy 

tygodnie był pozytywny. Ogółem 360 oficerów Marynarki Wojennej 

obsłużyło 626 zebrań, w których uczestniczyło około 62 tys. osób. 

Ekipy lekarskie z Marynarki Wojennej odwiedziły 68 wiosek i prze

badały 5500 pacjentów, natomiast grupy remontowe wykonały pracę 

wartości ponad 21 tys. zł. W imprezach artystycznych uczestniczy- 
13 ło prawie 40 tys. ludzi

Akcja spotkaniowa zorganizowana przez Zarząd Polityczny Ma

rynarki Wojennej cieszyła się dużą popularnością wśród dorosłych 

i młodzieży. Ponadto przyniosła pozytywne wyniki ideowo-wychowaw- 

cze, bowiem wzrosło zainteresowanie ludności aktualnymi problema

mi politycznymi.

.W następnych latach kontynuowano akcję spotkaniową oficerów 

1 marynarzy z ludnością wiejską z okazji Dnia Zwycięstwa. W roku 

1967 miała ona szczególnie szeroki zasięg. Uczestniczyło w niej 

kilkudziesięciu oficerów. Spotkania organizowano w powiatach: puckim, 

wejherowskim, kościerskim, kartuskim, słupskim i wolińskim. Ogółem 

odbyło się 250 zebrań, a uczestniczyło w nich około 31 tys. 

13 Feliks Kulej: Akcja o doniosłym znaczeniu politycznym. "Bande
ra" 1966,'nr 23.
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dorosłych i młodzieży . Tematem prelekcji i przedmiotem dyskusji 

były takie zagadnienia, jak rola i znaczenie PPR w walce o wyzwo

lenie narodowe i społeczne, jej walka o przywrócenie Ziem Zachod

nich i Północnych, zagospodarowanie kraju po zniszczeniach wojen

nych, walka o utrwalenie- władzy ludowej i przemiany społeczno-po

lityczne w Polsce oraz aktualna sytuacja polityczna na świeci© 

i w Europie.

W czasie spotkań mówiono również o potrzebie zbliżenia ludno

ści wiejskiej do problematyki obrony kraju, starano się zaintereso

wać uczestników spotkań tym zagadnieniem. Słuchaczy informowano 

także o sile obronnej kraju w systemie wspólnoty państw sygnata

riuszy Układu Warszawskiego.

Aktywność społeczna ludności wiejskiej na zebraniach przeja

wiała się w podejmowaniu różnego rodzaju zobowiązań, dotyczących 

realizacji czynów społecznych. Zgłaszano wnioski i propozycje 

świadczące o patriotycznej postawie rolników. Na przykład miesz

kańcy Chałup zaproponowali budowę pomnika lub ufundowanie ta

blicy pamiątkowej dla uczczenia bohaterskich obrońców Półwyspu 

Helskiego z 1939 r. Mieszkańcy Bendomina domagali się, aby sze

rzej spopularyzować Muzeum im. Józefa Wybickiego, twórcy hymnu 

polskiego.

W latach następnych i ównieź organizowano spotkania oficerów 

z ludnością cywilną z okazji Dnia Zwycięstwa. Jednak nie miały 

one tak masowego i powszechnego charakteru. Organizację akcji 

lektorskich i spotkań przejęły bezpośrednio jednostki 1 zespoły 

okrętów na terenie swoich garnizonów. Większy' nacisk położono 

na bardziej systematyczną współpracę jednostek z zakładami pracy, 

z instytucjami państwowymi, z organizacjami partyjnymi oraz młodzie

żą szkolną, harcerską i organizacjami Ligi Obrony Kraju, a także 

Klubami Oficerów Rezerwy. W tej dziedzinie Marynarka Wojenna ma 

również duże osiągnięcia.

44 Feliks Kulej, Stanisław Janicki: Spotkanie z mieszkańcami wsi. 
"Bandera" 1967, nr 22.
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WAŻNIEJSZE DATY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘTÓW 

POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ
W LATACH 1939-1945X

1939

1.09. - Torpedowiec "Mazur" i okręt do prac podwodnych 
"Nurek" zatonęły w czasie pierwszego nalotu nie
mieckiego na port wojenny w Gdyni.

- Stawiacz min "Gryf, niszczyciel "Wicher", kanonier- 
ki "Komendant Piłsudski" i "Generał Haller" oraz 
trałowce (minowce) "Czajka", "Czapla", "Jaskółka”, 
"Mewa”, "Rybitwa” i "Żuraw" uczestniczyły na wo
dach Zatoki Gdańskiej w walce powietrzno-morskiej 
z grupą 33 samolotów niemieckich. "Gryf" i "Mewa" 
doznały znacznych uszkodzeń i strat w ludziach.

- Dywizjon polskich niszczycieli w składzie "Błyska
wica", "Grom" i "Burza" przybył do portu Leith 
w Szkocji, aby rozpocząć wojenną działalność.

2.09. - U brzegu Kępy Oksywskiej lotnictwo niemieckie za
topiło s/s "Gdynia" i s/s "Gdańsk", statki-bazy zmo
bilizowanych kutrów rybackich.

- Okręt podwodny "Sęp" wykonał nieudany atak torpe
dowy na niszczyciela niemieckiego, po czym sam 
został wykryty i zaatakowany.

3.09. - Zwycięska walka artyleryjska "Wichra”, "Gryfa" i ba
terii helskiej im. H. Laskowskiego z dwoma nisz
czycielami niemieckimi, ostrzeliwującymi port wojen
ny w Helu.

- Zatopienie "Wichra", "Gryfa" i "Mewy" w czasie ca
łodziennych ataków nieprzyjacielskiego lotnictwa na 
port helski.

- Okręt podwodny "Wilk" podczas stawiania zagrody 
minowej został zaatakowany przez niemieckie kutry 
trałowe.

x/ Calendaripm obejmuje wydarzenia od wybuchu drugiej wojny 
światowej do jej zakończenia w Europie.

21C



4.09. - Okręt podwodny "Ryś", uszkodzony w wyniku ataków 
nieprzyjacielskich okrętów i samolotów, wszedł do 
portu wojennego Hel.

6.09. - Polski dywizjon niszczycieli rozpoczął’ działalnoś ' 
wojenną przy wybrzeżach Anglii.

7.09. - "Błyskawica" wraz z "Gromem" zaatakowały koło 
Hebrydów bombami głębinowymi, a następnie ostrze
lały niemiecki okręt podwodny, który został uszko
dzony.

12.09. - Trałowce "Jaskółka", "Czajka” i "Rybitwa" wspierały 
działania oddziałów lądowych, ostrzellwując stano
wiska niemieckie w rejonie Rewy.

14.09. - Samoloty niemieckie dokonały nalotu na Jastarnię, 
niszcząc trałowce "Jaskółka", "Czapla" oraz okręt 
hydrograficzny "Pomorzanin" i uszkadzając trałowiec 
"Rybitwa".

15.09. - Okręt podwodny "Orzeł" internowany przez władze 
estońskie w Tallinnie.

17 i 18.09. - "Sęp" i "Ryś", uszkodzone w walce z nieprzyjacie
lem, po wyczerpaniu możliwości działań na Bałtyku 
schroniły się w portach neutralnej Szwecji.

18.09. — "Orzeł" (dowódca kpt. mar. Jan Grudziński) uszedł 
z Tallinna, ostrzeliwany przez okręty i baterie nad
brzeżne.

18.09. - "Błyskawica" eskortowała z Liverpoolu do Gibraltaru 
transportowiec z uzbrojeniem do Polski.

20.09. - "Wilk" (dowódca kpt. mar. Bogusław Krawczyk) prze
darł się z opanowanego przez Niemców Bałtyku na 
Morze Północne i przybył do bazy marynarki angiel
skiej w Rosyth.

25.09. - Okręt podwodny "Żbik" zawinął do szwedzkiego portu 
Stavnos, gdzie został internowany.

14. 1O. - "Orzeł" przybył do Wielkiej Brytanii po 43 dniach 
pobytu na morzu (w tym 4 dni w Tallinnie), rozbro
jony 1 pozbawiony map.

7.11. - "Błyskawica" stoczyła w pobliżu Dogger Bank walkę; 
z wodnosamolotami niemieckimi, wykonującymi pierw
szy w historii lotniczy atak torpedowy.
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30.11. - Podczas eskorty konwoju w ujściu Tamizy "Błyska
wica” przyjęła na, pokład 19 rozbitków z s/s "Sheaf 
Crest".

1940

20.02. - "Burza" zaatakowała bombami głębinowymi niemiecki 
okręt podwodny na wschód od Harwich.

5.03. - "Błyskawica" 1 "Burza" osłaniały minowiec stawiają
cy zagrodę minową przy brzegach niemieckich.

8.04. - ORP "Orzeł" zatopił u brzegów Norwegii transporto
wiec "Rio de Janeiro" (6800 t), załadowany nie
mieckimi oddziałami desantowymi.

9.04. - W czasie patrolu u wybrzeży Norwegii "Orzeł" za
atakował torpedami patrolowy okręt niemiecki; rezul
tatu ataku nie udało się stwierdzić.

19.04. - Zespół niszczycieli' polskich wyszedł z bazy floty 
angielskiej w Scapa Flow, aby wziąć udział w kam
panii norweskiej.

2.05. - W czasie operacji floty sojuszniczej w fiordach Nar
wiku "Błyskawica", po 12 dniach bezustannych pa
troli i walk, dostała się w głębi fiordu Rombakken 
w ogień działek przeciwpancernych i zmuszona by
ła przerwać patrol.

3.05. - W porcie La Valetta na Malcie podniesiono polską 
banderę wojenną na niszczycielu "Garland", wy
dzierżawionym Polsce przez admiralicję brytyjską.

- "Burza" wysadziła desant francuskich strzelców al
pejskich w fiordzie Gratangen.

- "Grom" zniszczył ogniem artyleryjskim kilka baterii 
niemieckich pod Narwikiem.

4.05. - "Grom" trafiony bombami zatonął w fiordzie Rombak
ken. Zginęło 59 członków załogi.

6.05. - "Błyskawica" zestrzeliła bombowiec niemiecki.

10.05. - "Błyskawica", patrolując na wodach norweskich, ze
strzeliła drugi samolofc nieprzyjacielski.
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24.05. - "Burza" uczestniczyła w osłonie ewakuacji sojusz
ników z Francji. Podczas wałki z lotnictwem pod 
Calais zestrzeliła jeden i uszkodziła drugi samolot 
nieprzyjacielski. Sam niszczyciel został trafiony 
bombami w część dziobowi^.

27-31.05. - "Błyskawica" wzięła udział w osłonie ewakuacji wojsk 
alianckich z Dunkierki. W czasie akcji zestrzeliła 
samolot nieprzyjacielski oraz przyholowała uszkodzo
ny okręt brytyjski "Greyhound", doprowadzając go 
do Dover. Załoga "Błyskawicy" uratowała również 
15 marynarzy z tonącego francuskiego niszczyciela 
"Sirocco”.

8.06. - "Orzeł" nie powrócił do bazy. Zatonął na Morzu Pół
nocnym wraz z całą bohaterską załogą.

18. 07. - Polska Marynarka Wojenna obsadziła własnymi za
łogami francuski niszczyciel "Ouragan" oraz dwa 
francuskie okręty pomocnicze "Medoc" i "Pomerol".

19 i 28.07. - Podniesienie polskiej bandery na ścigaczach "S-2" 
i "S-3", przewidzianych do działań na Kanale La 
Manche.

12.08. - "Błyskawica" zestrzeliła niemiecki samolot podczas 
nalotu na Portsrnouth.

27.08. - W czasie postoju w Portsrnouth ścigacz "S-2" ze
strzelił nieprzyjacielski samolot.

3. 09. - "Błyskawica” zaatakowała u wybrzeży Irlandii bom
bami głębinowymi, a następnie ogniem artylerii, nie
miecki okręt podwodny, który przypuszczalnie został 
ciężko uszkodzony.

15.09. - Po wyjściu z Gibraltaru, "Garland" zaatakował nie
miecki okręt podwodny, który prawdopodobnie zo
stał poważnie uszkodzony.

23.09. - Ścigacze "S-2" i "S-3" brały udział w akcji bombar
dowania Cherbourga jako osłona angielskiego okrętu 
liniowego "Revenge".

9. 1O. - "Błyskawica", "Burza" i "Garland" w zespole okrę
tów angielskich uczestniczyły w bombardowaniu 
Cherbourga.

15. 1O. - Podniesienie polskiej bander/ na ścigaczu "S-l" 
w Portsrnouth.
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16. 1O. - W czasie prób na morzu wybuchł pożar na ściga- 
czu "S-l"; jego dowódca por. mar. J. Sokołowski 
poniósł śmierć podczas ratowania załogi i okrętu.

26.1O. - "Burza" w drodze z Plymouth do Greenock urato
wała 254 rozbitków ze storpedowanego statku pasa
żerskiego "Empress of Britain".

5.11. - Podniesienie polskiej bandery na niszczycielu "Pio
run" w Greenock.

26. 1O. - Na storpedowanym przez samolot w Kanale La Man
che patrolowcu "Medoc" zginął polski dowódca kmdr 
por. Roman Stankiewicz.

1941

1.01. - Niszczyciel "Ouragan" brał udział w stawianiu pól 
minowych między północną Szwecją a Islandią.

19.01. - Podniesienie polskiej bandery na okręcie podwodnym 
"Sokół", przekazanym Polsce przez Wielką Brytanię 
w Barrow-in-Fumess.

20.01. - Powrót okrętu podwodnego "Wilk" z ostatniego patro
lu bojowego; okręt przeszedł na stocznię do remon
tu.

13.04. - W drodze między Kanadą a Islandią "Piorun" i ni
szczyciel brytyjski uratowały 290 ludzi z krążowni
ka pomocniczego "Rajputana".

30.04. - "Ouragan" zwrócony marynarce Wolnych Francuzów,

26.05. - "Piorun", uczestnicząc w operacji floty brytyjskiej 
skierowanej przeciwko "Bismarckowi", pierwszy do
strzegł nieprzyjacielski okręt i nawiązał z nim kon
takt bojowy.

28.05. - Podniesienie polskiej bandery na niszczycielu eskor
towym "Krakowiak".

30.05. - Podniesienie polskiej bandery na niszczycielu eskor
towym "Kujawiak".

10.07. - "Garland" wziął udział w wyprawie okrętów brytyj - 
skich na Spitsbergen w celu zniszczenia niemieckiej 
radiostacji i stacji meteorologicznej.
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13/14.09. - W czasie eskorty konwoju z Kanału Bristolskiego 
do Portsmouth "Kujawiak" odparł atak niemieckich 
samolotów.

17.09. - "Piorun" i "Garland" skierowane zostały do udziału 
w operacji "Halabarda", polegającej na przeprowa
dzeniu konwoju z Anglii przez Cieśninę Gibraltar- 
ską na Maltę.

27.09. - "Garland" i "Piorun" wspólnie z angielskim nisz
czycielem w czasie eskorty konwoju na Morzu Śród
ziemnym odparły atak samolotów nieprzyjacielskich, 
zestrzeliwując jeden z nich. W tym samym dniu pol
skie okręty osłaniały uszkodzony torpedą pancernik 
"Nelson" oraz ratowały rozbitków ze statku "Impe
rial Star". Eskorta konwoju zestrzeliła łącznie 11 sa
molotów.

26. 1O. - "Garland" i "Piorun" w służbie eskortowej po raz 
pierwszy przepłynęły Atlantyk.

28.10. - "Sokół” (dowódca kpt mar. Borys Kamicki) storpe
dował na Morzu Tyrreńskim krążownik pomocniczy 
"Citta di Palermo" (5600 t) oraz zatopił ogniem 
artylerii transportowiec ( 4000 t) .

4. 11. - Podniesiono polską banderę na amerykańskim okrę
cie podwodnym "Jastrząb".

19.11. — "Sokół" wdarł się poprzez sieć do okupowanego 
przez Włochów greckiego portu Navarino. Po wyj
ściu z sieci zatopił włoski niszczyciel typu "Ascari", 
a potem transportowiec (3000 t).

17.12. - "Krakowiak" i "Kujawiak" wraz z zespołem okrętów 
brytyjskich brały udział w rajdzie na Lofoty.

1942

16/17.01. - ścigacz "S-3" wraz ze ścigaczami brytyjskimi za
atakował na redzie Boulogne samotny statek nie
przyjaciela, który został poważnie uszkodzony.

3.02. - "Kujawiak", działając w składzie zespołu okrętów 
angielskich, zniszczył koło wyspy Alderney mały 
konwój niemiecki, składający się z transportowców 
i okrętu eskortującego.
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12.02. - "Sokół" zatopił u brzegów Tunisu włoski szkuner 
"Giuseppina" (800 i).

4.03. - "Krakowiak" jako dowódca eskorty .osłaniającej 
konwój w Kanale La Manche zaatakował ścigacze 
nieprzyjacielskie, uszkadzając prawdopodobnie dwa 
z nich.

14.03. - "Kujawiak" odparł w Kanale Angielskim nocny atak 
lotniczy na konwój, podczas którego jeden samolot 
został zestrzelony, a drugi uszkodzony.

31.03. - Uszkodzenie "Sokoła" podczas nalotów na port La 
Valetta.

2.04. - Przejście "Wilka" do rezerwy.

8.04. - "Błyskawica", stojąc w remoncie w stoczni w Cowes, 
zestrzeliła samolot nieprzyjacielski.

17.04. - Podniesienie polskiej bandery wojennej na niszczy
cielu "ślązak" w Newcastle.

2.05. - Okręt podwodny "Jastrząb" (dowódca kpt. mar. Bo
lesław Romanowski) zatonął, uszkodzony omyłkowo 
przez alianckie okręty w czasie osłony konwoju 
idącego do Murmańska.

15.05. - "Krakowiak" wespół z okrętami brytyjskimi przy
czynił się do zniszczenia transportowca i dwóch 
stawiaczy min w Kanale La Manche.

27.05. - "Garland”, idąc w osłonie konwoju do Murmańska, 
stoczył całodzienną bitwę z lotnictwem niemieckim, 
w czasie której został trafiony bombami. Straty wła
sne wyniosły 25 poległych członków załogi. W cza
sie trwania konwoju okręt odpierał 22 ataki powie
trzne i 7 podwodnych.

15.06. - W drodze na Maltę "Kujawiak" był kilkakrotnie ata
kowany przez samoloty. W czasie walki "Kujawiak" 
zestrzelił 2 samoloty nieprzyjacielskie.

15/16.06. - Niszczyciel eskortowy "Kujawiak" zatonął na minie 
przed wejściem do portu La Valetta. Zginęło 13 osób.

21/22.06. - Ścigacz "S-2" (dowódca por. mar. Maciej Bocheński) 
w czasie samotnego patrolu w Kanale La Manche 
stoczył nocną walkę z sześcioma niemieckimi ści- 
gaczami, uszkadzając jeden z nich.
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10.08. - W czasie osłony konwoju atlantyckiego "Błyskawica" 
zaatakowała i prawdopodobnie zatopiła niemiecki 
okręt podwodny.

18-19.08. - "Ślązak" w zespole okrętów angielskich wziął udział 
w operacji desantowej pod Dieppe, podczas której, 
będąc 16 godzin w ogniu, zestrzelił 3 bombowce i 1 
myśliwiec oraz uszkodził 2 samoloty nieprzyjaciel
skie. Załoga polska wyratowała w tej akcji 21 Angli
ków oraz wzięła do niewoli 5 Niemców. Straty na 
"Ślązaku" wynosiły 3 zabitych i 12 rannych.

18.1O. - Przejęcie przez Polską Marynarkę Wojenną od admi
ralicji brytyjskiej krążownika "Dragon".

8.11. - "Błyskawica" osłaniała desant w Bougie (Algeria) 
podczas inwazji w Afryce Północnej. Okręt walczył 
ośmiokrotnie z samolotami nieprzyjaciela. Odpierając 
masowe naloty na konwój, doznał strat od odłamków 
bomb.

18. 11. - Podniesienie polskiej bandery na . niszczycielu 
"Orkan”.

1-5.12. - "Krakowiak" walczył sześciokrotnie z okrętami pod
wodnymi w czasie osłony konwoju do Gibraltaru.

18.12. - Wyratowanie 55 rozbitków przez "Krakowiaka" w cza
sie eskorty konwoju do Gibraltaru.

8-9.12. - W obronie konwoju na Atlantyku "Burza" walczyła 
ośnrokrotnie z niemieckimi okrętami podwodnymi, 
z których co najmniej dwa zostały uszkodzone.

12. 12. - Podniesienie polskiej bandery na okręcie podwodnym 
"Dzik" w Barrow-in-Fumess.

1943

20-27.01. - "Piorun" i "Orkan" w osłonie konwoju do Murmańska 
przyczyniły się do zestrzelenia 3 samolotów niemie
ckich.

20.02. - W eskorcie konwoju do Murmańska "Orkan" odparł 
5 ataków lotniczych i dwa podwodne.
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22.02. - "Burza", idąc w osłonie konwoju, zaatakowała na 
Atlantyku nieprzyjacielski okręt podwodny U-6O6, 
który zmuszony do wynurzenia został, najechany 
przez amerykański okręt "Campbell".
Po utonięciu uszkodzonego "Campbella", załoga 
"Burzy" przejęła na pokład 170 członków jego zało
gi-

4/5.03. - Podczas patrolu w Kanale Angielskim "Krakowiak" 
nawiązał pięciokrotny kontakt bojowy ze ścigaczami 
niemieckimi. Dwa ścigacze zostały uszkodzone 
w walce.

11-03. - "Garland" i "Burza", idąc przez Atlantyk w osłonie 
konwoju, brały przez 4 dni udział w odpieraniu ata
ków nieprzyjacielskich okrętów podwodnych. Eskor
ta zatopiła łącznie 4 okręty podwodne.

12.04. - "Garland" w osłonie konwoju odparł 4 ataki okrętów 
podwodnych na Atlantyku, zatapiając ’ prawdopodo - 
bnie jeden z nich.

3.05. - "Dzik" zaatakowany został przez ścigacze w pobli
żu wyspy Pantellaria na Morzu Śródziemnym.

6.05. - W drodze na Maltę "Sokół" został zaatakowany na 
powierzchni przez nieprzyjacielski okręt podwodny 
trzema torpedami, które szczęśliwie zdołał wyminąć.

24.05. - Storpedowanie nieprzyjacielskiego zbiornikowca
(1OOOO t) przez "Dzika" (dowódca kpt. mar. Bole
sław Romanowski) przy brzegach Kalabrii.

17.06. - W okolicach portu Palermo "Dzik" zatopił statek 
pasażerski ( 4000 t) .

20/21.06. - "Ślązak" jako dowódca osłony konwoju brał udział 
w odparciu ataku okrętów podwodnych w pobliżu 
Algierii.

początek 
lipca

- "Krakowiak" brał udział w osłonie części konwoju 
inwazyjnego z Algieru na Sycylię, następnie wspie
rał ogniem artylerii lądujące oddziały.

1O. 07. - "Ślązak", dowodząc grupą osłony jednego z konwo
jów w czasie inwazji na Sycylię, trzykrotnie atako
wał okręty podwodne.
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lipiec- 
wrzesień

- "Piorun", uczestnicząc w alianckiej operacji desanto
wej w Zatoce Salerno we Włoszech, odbył ogółem 
5 patroli przeciwko okrętom podwodnym, czterokrot
nie ostrzeliwał pozycje nieprzyjaciela na wybrzeżu 
Kalabrii, odbył 3 patrole w cieśninie Messyńskiej 
i 4 razy osłaniał okręty liniowe. Niszczyciel zestrze
lił 2 samoloty.

- Niszczyciele eskortowe "Ślązak" i "Krakowiak" 
uczestniczyły w operacji desantowej pod Salemo, 
walcząc ze ścigaczami, okrętami podwodnymi i samo
lotami nieprzyjaciela. Okręty osłaniały również uszko
dzony pancernik "Warspite".

12.07. - "Burza", idąc do południowej Afryki, po raz pierw
szy w swej służbie przekroczyła równik.

19.07. - "Dzik" na patrolu w pobliżu Malty wykonał atak tor
pedowy i udaremnił atak nieprzyjacielskiego okrętu 
podwodnego na brytyjski okręt podwodny "Unshaken".

20.07. - "Orkan" zatopił kilka kutrów w Zatoce Biskajskiej.

25.07. - Wyratowanie przez "Orkana" 37 rozbitków z U-459 
w Zatoce Biskajskiej.

15.08. - W pobliżu portu Bari "Dzik" zatopił statek pasażer
ski (5000 t) i zbiornikowiec (6000 t).

15.08. - Atak 2 niszczycieli niemieckich na "Sokoła" w cza
sie patrolu okrętu pod Bari.

12.09. - "Sokół" jako pierwszy okręt sprzymierzonych wtar
gnął do portu Brindisi, a następnie przeprowadził 
do najbliższego portu brytyjskiego 2 włoskie okręty 
wojenne i 6 statków handlowych.

21.09. - "Dzik" zatopił 2 transportowce, 1 holownik i kilka 
barek desantowych podczas ewakuacji przez Niem
ców portu Bastia na Korsyce.

4. 1O. - "Sokół" (dowódca kpt. mar. Jerzy Koziołkowski) 
zatopił statek nieprzyjacielski (6000 t) na północ
nym Adriatyku.

7.1O. - "Sokół" zatopił statek (5000 t) wychodzący z por
tu Pola.

8. 1O. - Niszczyciel "Orkan" zatonął, storpedowany koło 
Islandii. Zginęło 178 ludzi wraz z dowódcą kmdr, 
por. Stanisławem Hryniewieckim.
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22,10,

5-20.11.

7-11.11.

9.11.

17.11.

25-29.11.

28.11.

11-18.12.

- "Burza" i "Garland" uczestniczyły w zajęciu portu
galskich wysp Azory.

- "Sokół" w czasie patrolu na Morzu Egejskim zatopił 
3 szkunery motorowe, 4 kutry i ścigacz artyleryjski.

- "Krakowiak" uczestniczył w operacjach w pobliżu 
wysp Dodekanezy. Ostrzeliwał wraz z okrętami bry
tyjskimi wyspy Cos, Levitha i Kalymnos, zatapiając 
transportowiec nieprzyjaciela. "Krakowiak" osłaniał 
również przed lotnictwem niemieckim uszkodzony 
brytyjski niszczyciel "Rockwood".

- "Piorun" ostrzeliwał Gaetę.

- "Dzik" zatopił na Morzu Egejskim szkuner motorowy, 
biorąc trzech jeńców.

- "ślązak" jako dowódca osłony złożonej z 12 okrę
tów, dwukrotnie odparł masowe naloty na konwój 
idący z wojskiem na Bliski Wschód. W czasie ataku 
jeden ze statków został zatopiony, przy czym 
"Ślązak" wziął udział w akcji ratunkowej. Okręty 
osłony zestrzeliły w czasie walki co najmniej 8 sa
molotów.

- "Krakowiak" osłaniał na Morzu śródziemnym stor
pedowany krążownik angielski "Birmingham".

- "Sokół" podczas patrolu na Morzu Egejskim zatopił 
2 statki (4500 i 4000 t), 4 szkunery i kuter.

1944

7-9.01. - "Dzik" zatopił na Morzu Egejskim statek pasażerski 
(5000 t), szkuner i kuter nieprzyjaciela.

11.02. - "Garland" w drodze na wyspę Ascention przekro
czył po raz pierwszy równik.

30.03.-
22.04.

- W składzie zespołu brytyjskiego niszczyciel "Piorun" 
brał udział w operacjach skierowanych przeciwko 
niemieckiemu okrętowi liniowemu "Tirpitz" w Kaafior- 
dzie w Norwegii.

8.04. - Okręty podwodne "Sokół" i "Dzik" opuściły Morze 
śródziemne.

6-15.05. - "Błyskawica" wyszła w zespole angielskiej Home 
Fleet na operację skierowaną przeciwko bazom nie
mieckim w Norwegii.

3., 05. - Podniesienie polskiej bandery na ścigaczu "S-5".
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7-11.05. - "Garland", dowodząc zespołem 12 niszczycieli, prze
prowadził operację poszukiwania nieprzyjacielskich 
okrętów podwodnych w rejonie między Sycylią a 
Sardynią.

6.06. - Krążownik "Dragon" oraz niszczyciele "Krakowiak" 
i "Ślązak" wzięły udział w inwazji w Normandii.

9.06. - "Błyskawica" i "Piorun" w zespole brytyjskim ucze
stniczyły w walce z niemieckimi niszczycielami koło 
wyspy puessant u wybrzeży Bretanii. Dwa okręty 
niemieckie zostały zniszczone, a trzeci uszkodzony.

14.06. - "Piorun" i niszczyciel angielski "Ashanti" walczyły 
koło wyspy Jersey z 7 trałowcami niemieckimi, z któ
rych 3 zostały zatopione. W czasie walki powstał 
na "Piorunie" pożar parku amunicyjnego.

26.06. - "Krakowiak" i "ślązak" walczyły w Kanale ze ści- 
gaczami i okrętami podwodnymi nieprzyjaciela. "Dra
gon" ostrzeliwał koncentracje Niemców na wybrzeżu, 
niszcząc kilkanaście czołgów.

6.07. - "Ślązak" walczył w Kanale z niemieckimi tzw. żywy
mi torpedami i wziął pierwszego jeńca-operatora 
takiej torpedy.

8.07. - "Dragon" został ciężko uszkodzony "żywą torpedą", 
a następnie odholowany na mieliznę, gdzie stanowił 
element sztucznego falochronu portu inwazyjnego, 
zbudowanego z zatopionych statków.

10.07. - Podniesienie polskiej bandery na ścigaczu "S-6".

15. 07. - "Błyskawica" z dwoma okrętami brytyjskimi zatopi
ła u wybrzeży Francji pod La Rochelle 2 transpor
towce i trałowiec.

14.08. - "Piorun” zatopił koło La Rochelle niemiecki okręt 
pomocniczy "Sauerland" (7000 t).

30.08. - Podniesienie polskiej bandery na ścigaczu "S-7".

4.09. - "Błyskawica" brała udział w akcji dostarczania bro
ni dla francuskiego ruchu oporu na wybrzeżu atlan
tyckim oraz wysadziła małe desanty na wyspach 
Kanału.

9.09. - "Garland" wszedł w skład zespołu okrętów, których 
zadaniem było niszczenie żeglugi nieprzyjacielskiej 
na Morzu Egejskim.
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18/19,09. - Załoga "Garlanda" wytropiła na północ od Krety 
niemiecki okręt podwodny U-4O7, po czym wspólnie 
z niszczycielami brytyjskimi zatopiła go, biorąc na 
pokład 47 jeńców.

18.09. - Podniesienie polskiej bandery na ścigaczu "S-8".

26.09. - Podniesienie polskiej bandery na ścigaczu "S-9".

4. 1O. - Przyjęcie przez Polską Marynarkę Wojenną od 
Admiralicji brytyjskiej krążownika "Conrad”.

13. 1O. - "Garland" wszedł w skład sił przeprowadzających 
inwazję Grecji.

19 4 5

styczeń- 
luty

- "ślązak" operował w południowej części Morza 
Północnego.

25/26.03. - "Krakowiak" wykrył i zaatakował zespół ścigaczy 
niemieckich. Jeden ścigacz w wyniku walki został 
poważnie uszkodzony i zapalił się.

8.05. - Bezwarunkowa kapitulacja Niemiec hitlerowskich 
i zakończenie wojny w Europie.

Zestawiła: mgr Ewa Madey

x/ Zestawienie opracowano na podstawie następujących materiałów: 

Chronologiczny przebieg ważniejszych zdarzeń i pewnych czynów 
wojennych Polskiej Marynarki Wojennej podczas II wojny światowej. 
Kursy Historyczne Marynarki Wojennej, Londyn (bez daty). Archi
wum Wydziału Historycznego Zarządu Politycznego Marynarki Wo
jennej.
Ważniejsze wydarzenia z działalności Marynarki Wojennej od 1.09. 
1939 r. do 30.09.1944 r. Archiwum Marynarki Wojennej, sygn. 777/70.

Jerzy Pertek: Wielkie dni małej floty. Wyd. 7. Poznań 1972.
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BH

355.912 (438) "1920/1939" Obrona Wybrzeża, 
1920-39
WITKOWSKI R.: Obrona wybrzeża w poglądach 
teoretyków wojskowych okresu II Rzeczypospolitej.

Biuletyn Historyczny 1974, nr 5, s. 5-25.

Charakterystyka poglądów teoretyków wojskowych 

na sprawę obrony polskiego wybrzeża morskiego 

w Polsce przedwrześniowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem roli artylerii nadbrzeżnej.

1/74 
BH

358.18.:355.491-8 (438) "1919/1939" Lotnictwo
morskie
MÓRG ALA A,: Lotnictwo Polskiej Marynarki Wo
jennej ,1919-1939.

Biuletyn Historyczny 1974, nr 5, s. 63-86

Zwięzły opis początków polskiego lotnictwa mor

skiego i jego rozwoju w okresie międzywojennym .

Charakterystyka samolotów. Udział lotnictwa mor

skiego w obronie wybrzeża w 1939 r.

BH 
359.41:355.491-9 (438) "1939" Polskie okręty
podwodne 
CIESIELSKI Cz.: Dzieje pierwszego polskiego 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych.

Biuletyn Historycznr 1974, nr 5, s. 26-62

Omówienie budowy na stoczniach francuskich 

i holenderskich okrętów podwodnych dla Polski 

w latach międzywojennych. Opis działań dywizjo

nu w wojnie polsko-niemieckiej w 1939 r.

2/74
BH

355.73:355.491-9 (438.16) "1939,09" Obrona Wy
brzeża w 1939 r.
TRZCIŃSKI W.: Działalność Składnicy Amunicyj
nej Komendy Portu Wojennego Gdynia we wrze
śniu 1939 r.

Biuletyn Historyczny 1974, nr 5, s. 87-105

Wspomnienia z walk wrześniowych oficera, który 

był zarządcą składnicy amunicyjnej na Kępie 

Oksywskiej. Opis zaopatrywania w amunicję od

działów walczących w obronie Gdyni i Oksywia.

3/74 4/74



BH
359.26 "1939/1945" Polskie okręty i statki w latach 
1939-1945
RUSAK J.: Akcje ratownicze przeprowadzone przez 
okręty i statki polskie w okresie U wojny światowej .

Biuletyn Historyczny 1974, nr 5, s. 106-135

Opis najważniejszych akcji ratowniczych na morzu, 

w jakich uczestniczyły polskie okręty wojenne 

i statki handlowe w okresie drugiej wojny świato

wej.

BH

359-5.125.3 (438) "1945/1956" w MW Odbudowa
wybrzeża ze zniszczeń
WĄSKO Z.: Rozminowanie wybrzeża przez Mary
narkę Wojenną w latach 1945-1956.

Biuletyn Historyczny 1974, nr 5, s. 136-169.

Szczegółowe przedstawienie ogromnego wysiłku 

i pracy saperów morskich nad oczyszczeniem wy

brzeża z min, pocisków i bomb w pierwszych la

tach po zakończeniu drugiej wojny światowej.

5/74

BH

355.263 (438) "1945/1955" Marynarka Wojenna
w latach 1945-1955
GfgBSKI B.: Wybrane zagadnienia działalności 
wychowawczej Marynarki Wojennej w latach 1945- 
- 1955.

Biuletyn Historyczny 1974, nr 5, s. 170-182

Omówienie podstawowych form działalności wycho

wawczej prowadzonej przez Dowództwo i jednostki 

Marynarki Wojennej w pierwszych dziesięciu latach 

po wojnie.

7/74

BH

355.262 (438) "1945/1970" Współpraca Marynarki 
Wojennej ze społeczeństwem, 1945-1970.
KUCZYŃSKI Cz.: Niektóre formy współpracy i więzi 
Marynarki Wojennej ze społeczeństwem w latach 
1945-1970.

Biuletyn Historyczny 1974, nr 5, s. 183-209.

Charakterystyka działalności Marynarki Wojennej 
na odcinku cywilnym do roku 1970. Udział w ak
cjach politycznych, pomoc w żniwach, spotkania 
ze społeczeństwem. Inne działania na rzecz mie
szkańców wybrzeża. 

8/74



BH

355.492-9 (438) (4-15) "1939-1945" Polskie okrę
ty w latach 1939—1945
MADEY E.: Ważniejsze daty z działalności Pol
skiej Marynarki Wojennej w latach 1939-1945.

Biuletyn Historyczny 1974, nr 5, s. 210.

Chronologiczne zestawienie najważniejszych ope

racji i akcji, w jakich uczestniczyły polskie okręty 

wojenne podczas drugiej wojny światowej.
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