


Tegoroczny numer „Biu
letynu Historycznego” uka
zuje się w 30 rocznicę 
utworzenia ludowej Mary
narki Wojennej, toteż jego 
treść w całości nawiązuje 
do tego jubileuszu.

W słowie wstępnym od 
Redakcji przedstawiona 
została w zwięzłym zary
sie droga, jaką dzisiejsza 
Marynarka Wojenna prze
była od roku 1945. Z re
lacji dowódcy Samodziel
nego Morskiego Batalionu 
Zapasowego kmdr w st. 
sp. Karola Kopca czytel
nik dowiaduje się, jak 
kształtowała się historia 
pierwszej zalążkowej jed
nostki ludowej Marynarki 
Wojennej. Ten sam walor 
poznawczy ma relacja 
kmdr por. rez. Władysła
wa Trzcińskiego, który w 
latach 1944—45 był zastęp
cą dowódcy Batalionu do 
spraw morskich.

Cykl artykułów mono
graficznych otwiera opra
cowanie kmdr por. mgr inż. 
Henryka Zielińskiego, w 
którym autor omawia two
rzenie i pierwsze lata ist
nienia artylerii nadbrzeż
nej. Kmdr por. rez. mgr 
inż. Stanisław Szajna w 
swoim bardzo ciekawym, 
źródłowym artykule uka
zuje osiągnięcia Marynarki 
Wojennej w oczyszczaniu 
z min wód przybrzeżnych 
i portów. Opracowanie 
kmdr por. mgr Jerzego 



Koziarskiego poświęcone 
jest omówieniu roli, jaką 
w pierwszych latach po
wojennych spełniała prasa 
i czasopisma wydawane 
przez Marynarkę Wojenną, 
to jest „Gazeta Morska”, 
„Nasze Morze”, „Marynarz 
Polski”, „Przegląd Morski”.

Związek Młodzieży Pol
skiej odegrał ważną rolę 
w kształtowaniu świado
mych i patriotycznych po
staw marynarzy. Na ten 
temat zamieszcza w „Biu
letynie Historycznym” 
opracowanie por. mar. mgr 
inż. Jerzy Chłopecki. W 
ochronie granicy morskiej 
z Marynarką Wojenną od 
pierwszych lat współdzia
łały jednostki ochrony po
granicza. Temat ten jest 
treścią opartego na źród
łach archiwalnych opraco
wania kmdr por. dr Hen
ryka Kuli. Pracą stojącą 
na pograniczu historii i 
socjologii jest artykuł 
kmdr por. mgr Stanisława 
Krzysztofka, omawiający 
zmiany w strukturze spo
łecznej oficerów politycz
nych Marynarki Wojennej 
w latach 1945—1970.

Jubileuszowy numer 
„Biuletynu Historycznego” 
zamyka omówienie działal
ności Wydziału Historycz
nego Marynarki Wojennej, 
od jego utworzenia w roku 
1947 po dzień dzisiejszy. 
Autorem omówienia jest 
pracownik tego Wydziału 
mgr Ewa Madey.
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OD REDAKCJI

Obchodzony w bieżącym roku Jubileusz 30-lecia ludowej 
Marynarki Wojennej skłania do przyporanienia drogi, jaką od 
roku 1945 przebyła Marynarka Wojenna, oraz do wskazania pod
stawowych zadań wykonywanych przez nią współcześnie. Prze
obrażenia, Jakim podlegała Marynarka Wojenna w swoim 30-le- 
ciu, były następstwem wprowadzania okrętów nowych klas, nowe
go udoskonalonego uzbrojenia i sprzętu, a także ewolucji po
glądów na operacyjno-taktyczne wykorzystanie sił. Marynarka 
Wojenna, będąc od swego zarania integralną częścią ludowych 
Sił Zbrojnych, miała i ma swoją specyfikę,która w jakimś sen
sie wyodrębnia ją spośród innych rodzajów Sił Zbrojnych.

Początek ludowej Marynarki Wojennej stanowił utworzony w 
Lublinie w październiku 1944 r. Samodzielny Morski Batalion 
Zapasowy. Posuwając się za armiami radzieckimi, które w toku 
zimowej ofensywy 1945 roku przyniosły wolność większej częś
ci terytorium Polski, Batalion przybył najpierw do Włocławka, 
a w pierwszych dniach kwietnia wkroczył do dopiero co wyzwo
lonego Gdańska i Gdyni. Tutaj marynarze Batalionu objęli straż 
w portach 1 stoczniach oraz przystąpili do usuwania zniszczeń 
i rozminowania terenu.

Przed Marynarką Wojenną stanęły w 1945 r. ogromne zadania, 
zdawało się niemożliwe do zrealizowania na 500-kilometrowym 
obróconym w ruinę wybrzeżu morskim. Trzeba bowiem pamiętać, 
że odbudowę musiano zaczynać dosłownie z niczego. Brak by
ło kadr specjalistów morskich, a wojskowe szkolnictwo morskie 
nie istniało. Nie było okrętów, uzbrojenia 1 sprzętu, nie było 
też koncepcji organizacyJno-operacyjnej, odpowiadającej szero
kiemu dostępowi do morza. Na rozwiązanie oczekiwały takie pro
blemy, jak trałowanie szlaków żeglugowych,oczy szczenię z min 
i wraków Zatoki Gdańskiej i Zatoki Pomorskiej, likwidacja 
zniszczeń w obiektach portowych i koszarowych, rozminowanie 
terenów nadmorskich itp.
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Ważnym wydarzeniem w formowaniu się ludowej Marynarki 
Wojennej był rozkaz Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z 7 
lipca 1945 r. o utworzeniu Dowództwa Marynarki Wojennej, 
Sztabu Głównego.Zarządu Polityczno-Wychowawczego oraz innych 
organów centralnych 1 zakładów usługowych. Datę ukazania się 
rozkazu przyjęto uważać za początek ludowej Marynarki Wojen
nej .

Powołane do życia organy naczelne Marynarki Wojennej za
jęły się rozwiązywaniem wielu spraw podstawowych. Do szcze
gólnie pilnych należało wyszkolenie odpowiednich specjali
stów morskich oraz możliwie jak najszybsze uzyskanie okrętów, 
a także Innych rodzajów środków bojowych.

Jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie, to w sierpniu 1945 r. 
przekształcono Samodzielny Morski Batalion Zapasowy w Szkol
ny Pułk Marynarki Wojennej, z którego następnie sformowano 
Szkołę Specjalistów Morskich i Kadrę Marynarki Wojennej.Oba 
te ośrodki odegrały ważną rolę w szkoleniu podstawowym mary
narzy i w wyszkoleniu specjalistów morskich przewidzianych 
do obsadzenia okrętów,które spodziewano się uzyskać. W stycz
niu 1946 r. powołano do życia Oficerską Szkołę Marynarki Wo
jennej. Jej pierwszymi słuchaczami zostali w większości mło
dzi oficerowie z różnych formacji Wojska Polskiego.

Podstawowym rodzajem sił każdej marynarki wojennej są 
okręty. Pierwszymi okrętami, jakie weszły w skład sił mors
kich ludowej Marynarki Wojennej, były 3 okręty podwodne "Sęp", 
"Ryś" 1 "Żbik", które w październiku 1945 r. powróciły ze 
Szwecji; były one internowane w tym kraju przez okres wojny. 
W marcu następnego roku weszły do portu Gdynia 4 przedwojen
ne trałowce: "Rybltwa", "Czajka", "Mewa" i "Żuraw". Okręty te 
odnalezione zostały w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec. 
Momentem przełomowym w rozwoju floty w pierwszym powojennym 
okresie było przekazanie w dniu 5 kwietnia 1946 r. Marynarce 
Wojennej przez Flotę Bałtycką ZSRR 23 okrętów, w ramach od
szkodowań przysługujących Polsce Jako państwu koalicji anty
hitlerowskiej. Wśród przekazanych okrętów było 9 trałowców, 
tak bardzo potrzebnych do prac trałowych na przybrzeżnych 
akwenach. Okręty, które przed 1939 rokiem stanowiły własność
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rządu polskiego, a w czasie wojny odznaczyły się chlubnie w 
walkach na Zachodzie, powróciły do Gdyni dopiero w latach na
stępnych. Były to niszczyciele "Błyskawica"1 "Burza", szkol
ny żaglowiec "Iskra" oraz okręt podwodny "Wilk".

Równolegle do rozwoju floty troszczono się o budowę obiek
tów nadbrzeżnych i organizowanie jednostek lądowych marynar
ki. Dużo uwagi poświęcano artylerii nadbrzeżnej, stawiając 
przed nią zadania obrony baz morskich zarówno od strony mo
rza, jak i lądu. Wyrazem rozumienia i doceniania roli lotnict
wa w działaniach bojowych na morzu było utworzenie w roku 
1948 eskadry lotnictwa Marynarki Wojennej, składającej się z 
4 kluczy bojowych, w tym 2 kluczy szturmowych. Zorganizowano 
sieć punktów obserwacji i łączności. Utworzono lub przejęto 
z wojsk lądowych pierwsze jednostki łączności i wojsk inży
nieryjnych.

Ważnym zagadnieniem dla tworzącej się Marynarki Wojennej 
była sprawa kadr. W pierwszym powojennym okresie korpus ofi
cerów 1 podoficerów morskich stanowili, z nielicznymi wyjąt
kami, wychowankowie marynarki międzywojennej, w znacznej swej 
części ludzie głęboko patriotyczni 1 oddani służbie, choó nie 
zawsze rozumiejący istotę zachodzących w kraju przemian poli- 
tyczno-ustrojowych . Główny ciężar formowania poglądów 1 
postaw politycznych,jak również wyjaśniania zadań sił zbroj
nych państwa ludowego, spoczywał przede wszystkim na nielicz
nym wówczas korpusie oficerów politycznych 1 małej garstce 
członków PPR. W pracy tej aktywnie uczestniczyli oficerowie 
i podoficerowie, wychowankowie ludowego Wojska Polskiego, 
którzy od roku 1948 zaczęli napływać ze szkół oficerskich do 
Marynarki Wojennej. W pracy politycznej brali udział także 
oficerowle-kursanci Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej.

W toku rozgrywającej się w pierwszych latach powojennych 
walki politycznej o utrwalenie w kraju władzy ludowej szcze
gólne znaczenie miały dwie dużej wagi kampanie, to Jest akcje 
przygotowawcze do referendum /30 czerwca 1946 r./ i do wybo
rów do Sejmu Ustawodawczego /19 stycznia 1947 r./. W obu tych 
akcjach aktywny udział wzięła Marynarka Wojenna, uczestnicząc 
w toku akcji referendalnej w pracy politycznej na terenie po
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wiatu gdańskiego oraz oddając do dyspozycji 12 brygad agita
cyjnych.W akcji wyborczej Marynarce Wojennej powierzono pro
wadzenie kampanii politycznej wśród ludności powiatów lębor
skiego, morskiego /później wejherowskiego i puckiego/, gdań
skiego i wolińskiego, a także w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. 
Utworzono kilkanaście grup ochronno-propagandowych, a do pra
cy politycznej z ludnością cywilną wspomnianych powiatów i 
miast skierowano ogółem 76 oficerów i 577 podoficerów i ma
rynarzy.

Pierwszy okres istnienia Marynarki Wojennej, zamykający 
się na roku 1949,charakteryzował się powstaniem zasadniczych 
organów centralnych 1 zakładów usługowych,jak również zorga
nizowaniem pierwszych zespołów sił okrętowych /i niszczyciel, 
13 trałowców, 12 śoigaczy okrętów podwodnych, 2 kutry torpe
dowe, okręty pomocnicze i specjalne/, utworzeniem lotnictwa 
morskiego, pierwszych baterii artylerii nadbrzeżnej oraz 
wojsk inżynieryjnych i łączności. W okresie tym zaczął się 
również napływ do jednostek bojowych z ośrodków szkoleniowych 
marynarki młodych 1 w pełni oddanych władzy ludowej oficerów 
i podoficerów specjalistów morskich.

Na przełomie lat 1949 i 1950 nastąpiło pogorszenie sytua
cji międzynarodowej. W kwietniu 1949 r. podpisany został przez 
kilkanaście krajów Europy Zachodniej, USA 1 Kanadę pakt pół
nocno-atlantycki, wymierzony przeciwko ZSRR i innym krajom 
socjalistycznym, zaś w czerwcu 1950 r. rozgorzała wojna w 
Korei, zainicjowana przez imperializm amerykański. Wobec tych 
i innych bardzo niebezpiecznych dla pokoju światowego faktów 
rząd polski zmuszony był podjąó odpowiednie kroki mające na 
celu zwiększenie liczebności i jakości sił zbrojnych oraz 
utworzenie przemysłu obronnego.

Marynarka Wojenna,zgodnie z odpowiednimi umowami zawarty
mi ze Związkiem Radzieckim, została w latach pięćdziesiątych 
wyposażona w nowe okręty.Były to małe okręty podwodne, duże 
ścigacze okrętów podwodnych i kutry torpedowe.Zwiększono stan 
ilościowy, a także jakościowy lotnictwa morskiego przez wpro
wadzenie samolotów o lepszych właściwościach. Rozbudowany 
został system obrony wybrzeża m.in. przez ustawienie w głów
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nych punktach nowych baterii artylerii nadbrzeżnej. System 
obserwacji i łączności wyposażono w nowoczesne środki tech
niczne. Przystąpiono także do rozbudowy i rekonstrukcji por
tów wojennych.

Związek Radziecki udzielił Marynarce Wojennej również wy
datnej pomocy kadrowej przez oddelegowanie wielu specjalis
tów. Służyli oni radą,pomocą i doświadczeniem w pracy dydak
tycznej oraz instruktorskiej. Znaczna część odpowiedzialnych 
stanowisk służbowych obsadzona została przez specjalistów 
radzieckich. Oddali oni nieocenione usługi w fachowym przy
gotowaniu korpusu oficerskiego Marynarki Wojennej.

Równolegle do rozwoju sił morskich i lądowych Marynarki 
Wojennej wprowadzony został lepszy od dotychczasowego system 
szkolenia i doskonalenia kadr oraz specjalistów okrętowych. 
W roku 1955 przekształcono Oficerską Szkołę Marynarki Wojen
nej w wyższą uczelnię wojskową typu akademickiego /rok póź
niej otrzymała ona imię Bohaterów Westerplatte/. Zapoczątkowa
no także szkolenie kierowniczej kadry oficerskiej w wyższych 
uczelniach morskich Związku Radzieckiego. W roku 1951 wpro
wadzony został nowy "Regulamin Służby na Okrętach Rzeczy
pospolitej Polskiej" /RSO/. Stanowił on podstawowy dokument 
określający całokształt działalności 1 życia załogi na okrę
cie w warunkach walki i służby codziennej.

Doskonaląc proces szkolenia siły Marynarki Wojennej przy
stąpiły do prowadzenia ćwiczeń wspólnie z wojskami lądowymi 
1 lotnictwem operacyjnym. Utworzenie w maju 1955 r. Zjedno
czonego Dowództwa Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego umożli
wiło lepszą wymianę doświadczeń sił zbrojnych krajów socja
listycznych oraz wzbogaciło formy szkolenia 1 prowadzenia 
współczesnych działań bojowych. Marynarki wojenne nadbał
tyckich państw socjalistycznych prowadziły teraz wspólne 
ćwiczenia na morzu. Współpraca ta przyczyniła się do wypra
cowania jednolitych poglądów na prowadzenie działań bojowych 
z użyciem broni konwencjonalnej, Jak 1 rakletowo-Jądrowej. 
W czasie ćwiczeń odbywały się także spotkania pracowników po
litycznych, partyjnych 1 organizacji młodzieżowych, w czasie 
których dokonywano wymiany doświadczeń w pracy wychowawczej 
1 w szkoleniu politycznym.
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Postępujące uprzemysłowienie kraju, szczególnie zaś roz
wój przemysłu okrętowego, pozwolił przystąpić w drugiej po
łowie lat pięćdziesiątych do budowy na stoczniach polskich w 
oparciu o licencję radziecką serii kutrów trałowych oraz tra
łowców bazowych. W tym samym czasie zakupiono w Związku Ra
dzieckim niszczyciele "Grom" i "Wicher", które wówczas stano
wiły trzon naszych okrętowych sił uderzeniowych. Jednakże 
zgodnie z panującymi tendencjami rozwój Marynarki Wojennej 
został ukierunkowany głównie na lekkie siły uderzeniowe - kut
ry torpedowe, a w dalszej perspektywie także na małe okręty 
rakietowe. Były to okręty klas najbardziej odpowiadających 
specyficznym wymogom walki na morzu zamkniętym, jakim jest 
Bałtyk. W okresie późniejszym opracowano zasady prowadzenia 
wspólnych działań kutrów torpedowych z niszczycielami, a na
stępnie także z lotnictwem myśliwsko-szturmowym.

W latach sześćdziesiątych dużo uwagi poświęcono rozwojo
wi średnich okrętów podwodnych, zaczęto także wprowadzać w 
Skład ludowej Marynarki Wojennej małe okręty rakietowe. Za
lety broni rakietowej zadecydowały o zaszeregowaniu okrętów 
tej klasy do zasadniczych nawodnych sił uderzeniowych.

Rozwojowi technicznemu i coraz doskonalszej organizacji 
Marynarki Wojennej towarzyszył ilościowy, a zwłaszcza jakoś
ciowy wzrost korpusu oficerskiego. Mury Wyższej Szkoły Mary
narki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte opuszczały każdego 
roku zastępy młodych oficerów, specjalistów morskich wysokiej 
klasy. Równocześnie kadra oficerska zasilana była systematy
cznie absolwentami oficerskich kursów specjalistycznych oraz 
absolwentami radzieckich akademii wojskowych, głównie lenin- 
gradzkiej akademii wojennomorsklej.

Istniejący od roku 1954 Ośrodek Szkolenia Specjalistów 
Morskich został w roku 1963 zreformowany. Zachowując swoją 
dotychczasową główną funkcję, to jest szkolenie podoficerów 
zawodowych w specjalnościach okrętowych oraz marynarzy spe
cjalistów, wchłonął on powstałe w tym czasie małe specjalis
tyczne ośrodki szkoleniowe. Równocześnie zmieniona została 
nazwa ośrodka na Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki 
Wojennej im. Franciszka Zubrzyckiego.



11

System szkolenia bojowego załóg okrętów,lotnictwa i jed
nostek brzegowych Marynarki Wojennej został zmodyfikowany 
zgodnie ze zmianami poglądów na użycie sił Marynarki Wojen
nej oraz przez wprowadzanie do służby coraz to nowych typów 
i klas okrętów, jak również uzbrojenia i sprzętu bojowego. 
Duży nacisk położono na gruntowne wyszkolenie pojedynczego 
marynarza. Wprowadzono zasadę kompleksowego wykonywania za
dań szkoleniowych w czasie długotrwałego pobytu na morzu w 
trudnych warunkach hydrometeorologicznych.

Ważnym czynnikiem w osiąganiu dobrych wyników szkolenio
wych stało się współzawodnictwo 1 przodownictwo. Początkowo 
ich formy ograniczały się do współzawodnictwa indywidualnego, 
z biegiem czasu wykształciły się formy doskonalsze, Jak współ
zawodnictwo o miano najlepszego okrętu, najlepszej eskadry 
lotniczej, najlepszego zespołu okrętów czy jednostki brzego
wej Marynarki Wojennej. Podnoszeniu kwalifikacji kadry i ma
rynarzy sprzyja możliwość uzyskiwania klas w specjalnościach, 
do klasy mistrzowskiej włącznie. Dzisiaj klasy specjalności 
posiada około 50% oficerów, chorążych, podoficerów i maryna
rzy uprawnionych do Ich zdobywania. Bezcenną wartością Mary
narki Wojennej są jej kadry. Przeważającą część kadry oficer
skiej stanowią absolwenci krajowych akademii wojskowych i 
wyższych szkół oficerskich. Około 60% oficerów ma dyplomy 
ukończenia wyższych studiów wojskowych lub cywilnych o kie
runkach przydatnych w służbie wojskowej.

Ważne znaczenie w działalności szkoleniowej, a zwłaszcza 
wychowawczej, ma praca ideologiczna,realizowana przez aparat 
partyjno-polityczny Marynarki Wojennej. Praca ta ma na celu 
wychowanie kadry i marynarzy w duchu oddania Polsce Ludowej 
i socjalizmowi, zmierza do umacniania dyscypliny wojskowej i 
gotowości bojowej oraz mobilizuje do wykonywania zadań spo
łeczno-gospodarczych nakreślonych w uchwałach Polskiej Zjed
noczonej Partii Robotniczej. O roli PZPR w życiu wewnętrznym 
Marynarki Wojennej świadczy fakt, że członkami partii jest 87% 
oficerów, 70% chorążych i 42% podoficerów zawodowych. W śro
dowisku marynarzy odpowiedzialne zadanie kształtowania pat
riotycznych i internacjonalistycznych postaw realizuje Socja
listyczny Związek Młodzieży Wojskowej.
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Odrębną dziedziną działalności Marynarki Wojennej jest 
jej udział w różnego rodzaju akcjach na rzecz społeczeństwa. 
Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej oraz inne placówki nauko
wo-badawcze 1 usługowe wykonują wiele różnorodnych badań i 
prac przydatnych dla gospodarki narodowej. Jednostki Mary
narki Wojennej współpracują z zakładami pracy Wybrzeża, umo
wy patronackie łączą załogi okrętów z hutami i kopalniami 
śląska oraz innymi czołowymi zakładami pracy w kraju. Wielo
krotnie w swojej 3O-letniej historii marynarze i kadra spie
szyli z pomocą przy pracach żniwnych i polowych, a także po
magali żegludze 1 portom w okresie szczególnie surowych zim. 
Okręty Marynarki Wojennej przetrałowały tor wodny do Świno
ujścia oraz oczyściły z min, bomb i pocisków akwen przewidzia 
ny pod budowę Portu Północnego w Gdańsku.Nie sposób wymienić 
wszystkich dziedzin, w których zaznaczyła się działalność i 
pomoc Marynarki Wojennej dla społeczeństwa i gospodarki kra
ju.

W dążeniu do osiągania coraz lepszych wyników w szkole
niu i podnoszeniu gotowości bojowej Marynarka Wojenna dosko
nali poziom przygotowania dowództw i sztabów wszystkich 
szczebli, załóg okrętów i samolotów oraz stanów osobowych od
działów brzegowych. Równocześnie postępuje techniczne dosko
nalenie uzbrojenia, środków bojowych i wyposażenia. W coraz 
większym zakresie wprowadza się na okrętach elektronikę 1 
automatykę.

Podstawowe zadanie obrony morskiej granicy państwa Mary
narka Wojenna wykonuje we współpracy i współdziałaniu z po
zostałymi rodzajami Sił Zbrojnych, zwłaszcza z oddziałami Po
morskiego Okręgu Wojskowego, Wojskami Lotniczymi i Obrony Po
wietrznej Kraju.Ważne znaczenie dla pomyślnego wykonywania 
zadań ma ścisła współpraca z sojusznikami na Bałtyku - Flotą 
Bałtycką ZSRR 1 Ludową Marynarką NRD. Umacnianiu i rozwijaniu 
tej współracy sprzyjają wspólne ćwiczenia na morzu, wymiana 
doświadczeń 1 osiągnięć, jak również wizyty przyjaźni składa
ne przez okręty trzech bratnich flot.

30 rocznicę utworzenia ludowej Marynarki Wojennej jej 
stan osobowy spotyka dużymi osiągnięciami. Odniesione sukce
sy były możliwe dzięki ofiarności, poświęceniu, a także przy
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wiązaniu do swej broni oficerów,chorążych, podoficerów 1 ma
rynarzy*  Dzisiejsza Marynarka Wojenna w niewielkim stopniu 
przypomina marynarkę z drugiej połowy lat czterdziestych. 
Zalśniło się niemal wszystko: od okrętów, uzbrojenia 1 tech
nicznego wyposażenia po poziom wykształcenia i wyszkolenia 
stsnu osobowego*  Niezmienne pozostało nieustanne dążenie do 
doskonalenia wykonywanych zadań, głębokie przywiązanie do 
biało-czerwonej bandery oraz oddanie dla sprawy Polski Ludo
wej 1 socjalizmu.



Komandor w st.sp.Karol Kopiec

POCZĄTKI LUDOWEJ MARYNARKI WOJENNEJ*

Kiedy nasza i Armia biła się z hitlerowskim najeźdźcą 
nad Wisłą, zostałem odwołany ze Sztabu Armii do Naczelnego 
Dowództwa Wojska Polskiego w Lublinie. Było to pod koniec 
sierpnia 1944 roku. Po odmeldowanlu się u dowódcy Armii gen. 
dyw. Zygmunta Berlinga i szefa Sztabu Armii gen. bryg. Kor- 
czyca, odjechałem do Lublina.

Przy zameldowaniu się w Lublinie Naczelny Dowódca WP gen. 
broni Michał Rola-Żymierski wyjaśnił ml przyczyny przeniesie
nia mnie z 1 Armii do Naczelnego Dowództwa. Z Naczelnym Do
wódcą zetknąłem się Już dwa lub trzy tygodnie przedtem, w 
pierwszych dniach sierpnia 1944 r. w Lublinie. Naczelny Do
wódca przyleciał wówczas samolotem z Żytomierza do Krajowej 
Rady Narodowej i zastał mnie w Lublinie w charakterze szefa 
Departamentu Uzupełnień WP /sic!/. W tym charakterze zostałem 
delegowany przez dowódcę 1 Armii do Lublina z zadaniem przy
gotowania poboru na wyzwolonych terenach prawobrzeżnej Pol
ski. W Krajowej Radzie Narodowej sprawy wojskowe reprezento
wał ppłk Edward Ochab. Przez kilka dni byłem współpracowni
kiem Naczelnego Dowódcy i stale kontaktowaliśmy się.Przy tej 
okazji Naczelny Dowódca dowiedziawszy się,że jestem oficerem 
marynarki, niejednokrotnie poruszał sprawę Marynarki Wojen
nej, a przy odlocie do Żytomierza powiedział ml, że do tej 

xKarol Kopiec odegrał dużą rolę przy tworzeniu pierwszej lą
dowej jednostki ludowej Marynarki Wojennej. W sierpniu 
1944 r., w stopniu komandora porucznika, mianowany został 
dowódcą Zapasowego Pułku Morskiego. W Marynarce Wojennej 
służył do marca 1946 r., po czym przeniesiony został do re
zerwy. Osiedlił się w Łodzi. Zmarł 12.5.1969 r. Pochowany 
został na cmentarzu wltomińskim w Gdyni.
Relacja, którą Redakcja przedrukowuje, napisana została w 
roku 1963.Jest ona przechowywana w archiwum Wydziału Histo
rycznego Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej /sygn.128./ 
W tekście poprawiono interpunkcję, pisownię, częściowo skład
nię oraz rozwinięto skróty, dodano też niezbędne przypisy 
objaśniające.
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sprawy powróci po przeniesieniu Naczelnego Dowództwa z Żyto
mierza do Lublina.Ja pobór przygotowałem 1 po wykonaniu tego 
zadania powróciłem na front do 1 Armii. Po kilku dniach na
stąpiło odwołanie mnie z powrotem do Lublina.

Teraz właśnie przy zameldowaniu się Naczelny Dowódca zo
rientował mnie w ogólnej sytuacji międzynarodowej 1 w sytua
cji na froncie wschodnim. Z analizy tych sytuacji wynikało, 
że w rezultacie przewidywanego zwycięstwa nad Niemcami wszy
stko przemawia za tym, że uzyskamy znacznie więcej wybrzeża 
morskiego niż mieliśmy przed 1939 r. A że Armia Radziecka 
wielkimi skokami idzie naprzód 1 forsownie wypiera hitlerow
ców z ziem polskich, zbliża się czas wyzwolenia naszego wy
brzeża morskiego. W związku z tym - mówił Naczelny Dowódca - 

musimy się przygotować do obsadzenia wyzwolonego wybrzeża, 
a szczególnie naszych portów, przez fachowców morskich, to 
jest przez marynarzy.

Przystępując do zrealizowania tych zamierzać, Naczelny 
Dowódca dał mi wówczas rozkaz opracowania etatów Zapasowego 
Pułku Morskiego. Byłem przewidywany na dowódcę tego pułku. 
Formacja ta miała być zalążkiem ludowej Marynarki Wojennej. 
Jednocześnie otrzymałem wytyczne do opracowania przyczynku 
do rozkazu Naczelnego Dowódcy w sprawie pozbierania z całej 
naszej Armii marynarzy. Na podstawie tego rozkazu marynarze 
wszelkiego autoramentu ze wszystkich Jednostek WP mieli być 
odesłani do tej zapasowej formacji morskiej. W tym czasie 
akcja poboru na terenach prawobrzeżnej Polski była Już w to
ku. Marynarze powołani podczas tego poboru mieli być kiero
wani do Zapasowego Pułku Morskiego. Z Jednym z najstarszych 
moich towarzyszy broni, chor. mar. Rybczyńskim, już szukaliś
my kwater na terenie Lublina dla projektowanego Zapasowego 
Pułku Morskiego.

Zapasowy Pułk Morski organizacyjnie miał podlegać szefo
wi Departamentu Mobilizacji 1 Uzupełnień. Z nim miałem uzgad
niać wszelkie zagadnienia organizacyjne i wyszkoleniowe. Sze
fem tego Departamentu był wówczas- o ile mnie pamięć nie za
wodzi - gen. bryg. Półturzyoki. Szefem Sztabu Głównego i?P był 
gen. bryg. Zarako-Zarakowski.
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Zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowódcy etat Zapasowego 
Pułku Morskiego opracowałem 1 wraz z gen. Półturzyoklm przed
stawiliśmy go Naczelnemu Dowódcy. Podczas omawiania szczegółów 
organizacyjnych, gdy doszliśmy do stanów osobowych 1 materia
łowych, Naczelny Dowódca uznał, że na razie jest jeszcze za 
wcześnie formować tak dużą jednostkę zapasową, która właści
wie nie uzupełniałaby w tym czasie nikogo.Na razie nie może
my sobie pozwolić na wycofanie marynarzy z oddziałów fronto
wych. I nie możemy pozostawić poza frontem około dwóch tysię
cy ludzi zdolnych do walki w oczekiwaniu na zadania dla nich 
dopiero w dalszej przyszłości.

Naczelny Dowódca rozwiązał problem zorganizowania forma
cji morskiej etapami, bez wycofywania ludzi z frontu. Mnie 
wyznaczył na stanowisko dowódcy nowo organizowanego 9 Zapa
sowego Pułku Piechoty. A do moich obowiązków, jako dowódcy 
pułku, należały jeszcze dodatkowe obowiązki zbierania zgła
szających się i przydzielanych z poboru marynarzy 1 lotników. 
Miejscem zakwaterowania Pułku były baraki hitlerowskiego obo
zu zagłady w Majdanku pod Lublinem. I chociaż stan 9 Zapaso
wego Pułku Piechoty doszedł za moich czasów do liczby około 
siedmiu tysięcy ludzi - marynarzy było wśród nich mało, lot
ników było więcej. W ramach pułku utworzyłem pododdział ma
rynarzy i pododdział lotników.

Warunki, w jakich tworzyło się wówczas Wojsko Polskie, 
były wyjątkowo ciężkie. Wojna trwała już piąty rok. Trudnoś
ci z wyżywieniem, zakwaterowaniem i umundurowaniem,zwłaszcza 
w Lublinie, piętrzyły się. Milionowa Armia Radziecka z tabo
rami konnymi, tworzące się Wojsko Polskie 1 organizujące się 
władze państwowe Polski Ludowej tak bardzo nasyciły miasto 
Lublin i tereny prawobrzeżnej Polski, że oddziały wojskowe 
stacjonujące w Lublinie i okolicy urządzały po prostu wyści
gi do miejscowości położonych w najbliższej odległości dla 
zdobycia takich artykułów, jak ziemniaki, słoma i drzewo opa
łowe do kuchni żołnierskich. Węgla było mało, wydawano go Jak 
lekarstwo. Tylko chleb wydawany był mniej więcej w normal
nych porcjach. Inne artykuły żywnościowe otrzymywaliśmy w 
skromnych ilościach. Dla charakterystyki nadmienię,że 90 gra



17

mów ryby zastępowało dość często żołnierską porcję mięsa na 
obiad*  Lecz mimo tych niedostatków stary żołnierz czy to z 
"podziemia", czy z oddziałów partyzanckich, czy w ogóle z te
renów wyzwolonych chętnie szedł do powstającego Wojska Pols
kiego.

Szeregi rosły. Odczuwaliśmy brak umundurowania i obuwia. 
Wielu żołnierzy ćwiczyło w cywilnych ubraniach, a czasem 1 
boso. Nawet do przysięgi żołnierskiej i do defilady po przy
siędze wielu żołnierzy stanęło w cywilnych ubraniach 1 w byle 
Jakim obuwiu cywilnym. Lecz cóż było robić - wojna, a na woj
nie wszystko uchodzi. Zwłaszcza, że w tym czasie była na ukoń
czeniu organizacja 2 Armii pod dowództwem gen. Karola Świer
czewskiego, a były Już i początki 3 Armii. Zapotrzebowanie 
więc na ekwipunek żołnierski było bardzo wielkie.

1. Morski Batalion Zapasowy

W październiku 1944 roku dojrzała sprawa Marynarki Wojen
nej. Otrzymałem wówc'zas od Naczelnego Dowódcy rozkaz opraco
wania etatów Morskiego Batalionu Zapasowego. A więc przyszedł 
czas i na nas. Samą istotę zagadnienia - tj. ujęcie w formę 
organizacyjną Jednostki morskiej - miałem przemyślaną, wszak 
opracowałem Już poprzednio etat Zapasowego Pułku Morskiego. 
Cała trudność polegała teraz na tym, aby w ramach tak małej 
Jednostki, Jak batalion, zmieścić to wszystko, co będzie nie
zbędne dla przygotowania załóg na Jednostki pływające i dla 
obshdzenia Jako tako portów. A to pociągało za sobą nagroma
dzenie i przygotowanie person*lu  instruktorskiego dla przy
szłej Kadry Marynarki Wojennej i dla Szkoły Specjalistów Mor
skich. A zatem wielką machinę zmieścić w miniaturowych 
ramach.W okazyjnej rozmowie z Naczelnym Dowódcą poruszyłem tę 
sprawę. Naczelny Dowódca wyraził się wówczas, że a priori 
akceptuje wszystko, oo tylko będzie "pachniało morzem". Wiel
ką wagę przywiązywał do sprawy morskiej i morskiej siły ob
ronnej. Byłem przygotowany do tej pracy i spieszyłem do roz
poczęcia organizowania i formowania Jednostki morskiej. Toteż 
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w krótkim czasie opracowałem etaty Morskiego Batalionu Zapa
sowego 1 przedłożyłem do zatwierdzenia i ogłoszenia w rozka
zie Naczelnego Dowództwa.

Według tych etatów Morski Batalion Zapasowy przedstawiał 
się następująco:

1/ dowództwo Batalionu;
2/ sztab Batalionu;
3/ kwatermistrzostwo Batalionu;
4/ służby;
5/ trzy kompanie specjalistów morskich;
6/ pluton administracyjny;
7/ pluton żandarmerii;
8/ pluton rezerwowy;
9/ orkiestra.

W skład dowództwa Batalionu wchodził dowódca w stopniu 
komandora porucznika i czterech jego zastępców: do spraw po- 
lltyczno-wychowawczych, morskich, lądowych, gospodarczych - 
wszyscy w stopniu komandora podporucznika względnie majora.

Sztab Batalionu podlegał szefowi sztabu, a składał się z 
kancelarii, z ewidencji personalnej, z referatu wyszkolenia 
i z komórki łącznościowej Batalionu. Kierownikami wymienio
nych komórek byli oficerowie. Szef sztabu był w stopniu ko
mandora podporucznika.

Kwatermistrzostwem kierował kwatermistrz, który w jednej 
osobie był 1 zastępcą dowódcy do spraw gospodarczych. W skład 
kwatermistrzostwa wchodzili trzej oficerowie: żywnościowy, 
finansowy /płatnik/ i materlałowo-mundurowy /jemu również 
podlegały sprawy kwaterunkowe/. Oficerom tym podlegały maga
zyny: żywnościowy, materlałowo-mundurowy, kwaterunkowy, uzbro
jenia oraz warsztaty uzbrojenia, szewsko-krawiecki,stolarski 
i fryzjer.

Służby były bogato rozbudowane.
Służba techniczna miała w swoim składzie trzech oficerów 

-inżynierów, a to: szef służby technicznej, kierownik warszta
tów technicznych i oficer-elektryk. Dalej szły: służba uzbro
jenia, służba chemiczna i służba zdrowia z izbą chorych.

Stopni oficerów podległych bezpośrednio szefowi sztabu, 
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kwatermistrzowi oraz stopni oficerów służb nie pamiętam, jak 
również nie pamiętam szczegółowego składu tych komórek.

Zasadniczym elementem składowym Morskiego Batalionu za
pasowego były trzy kompanie sformowane według specjalności 
morskich, a mianowicie:

1. kompania specjalistów pokładowych /kompania pokłado
wa/ ;

2. kompania specjalistów technicznych /kompania techni
czna/;

3. kompania desantowa; w jej skład wchodzili marynarze- 
strzelcy morscy, szkoleni w działaniach desantowych /piecho
ta morska/.

Pierwsza i druga kompania miały po trzy plutony. '.V kom
panii pokładowej pierwszy pluton stanowili marynarze specja
lności stersygnalisty, drugi pluton - artylerzyści , trzeci 
Platon - specjaliści broni podwodnej - torpedominerzy. i

W kompanii technicznej pierwszy pluton stanowili maryna- 
rze-specjaliści: maszyniści, palacze i drenażyści, drugi plu
ton - motorzyści, trzeci pluton - elektrycy.

Kompania desantowa składała się z czterech plutonów, a 
mianowicie: pluton karabinów maszynowych, pluton minersko-sa- 
perski, pluton artylerii towarzyszącej i pluton łączności po
łowę j .

Na stanowiska dowódców kompanii przewidziani byli ofice
rowie w stopniu kapitana, a na stanowiska dowódców plutonów 
- oficerowie w stopniu porucznika.

Pluton administracyjny był pododdziałem na równi z kompa
niami i nie podlegał żadnej z nich. Do tego plutonu należeli 
wszyscy podoficerowie i marynarze pełniący funkcje nielinio
we w sztabie, w kwatermistrzostwie, w służbach, w warszta
tach, w izbie chorych itp., a zatem wszyscy pisarze, gońcy, 
kucharze, magazynierzy, sanitariusze, rzemieślnicy itd.

Pluton żandarmerii nie był liczny, lecz niezbędny jako 
organ pomocniczy do utrzymania dyscypliny.

Pluton rezerwowy. Liczyłem się z tym, że będą napływać 
oficerowie z obozów jenieckich, dla których nie będzie eta
towych stanowisk w batalionie, a trzeba będzie zapewnić im 
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byt do czasu przyjścia na wybrzeże. Dlatego przewidziałem w 
etatach ten pluton, który mógł pomieścić kilkudziesięciu ofi
cerów.- Dokładnej liczby nie pamiętam.

Orkiestra - skład: kapelmistrz w stopniu oficera i kil
kunastu grajków - muzykantów podoficerów i marynarzy.

Nie wykluczam tego, że są jakieś niedokładności w przed
stawionej organizacji 1 że były jeszcze jakieś komórki orga
nizacyjne, lecz nie mogę sobie przypomnieć.

Stan liczbowy Morskiego Batalionu Zapasowego wynosił po
nad osiemset ludzi.

Taki etat Morskiego Batalionu Zapasowego został zatwier
dzony 1 w ostatnich dniach października 1944 roku wyszedł 
rozkaz Naczelnego Dowódcy WP, powołujący do życia tę pierwszą 
formację wojskową o charakterze morskim. To był kamień wę
gielny wmurowany w fundament obecnej naszej ludowej Marynar
ki Wojennej.

Ja zostałem mianowany dowódcą Morskiego Batalionu Zapa
sowego. Organizacyjnie Batalion podlegał szefowi Departamen
tu Mobilizacji i Uzupełnień.

2. Na Majdanku i w Lublinie

Zalążek Morskiego Batalionu Zapasowego w baraku na Maj
danku był bardzo mały. Miałem do dyspozycji dosłownie kilku 
oficerów, kilku podoficerów i kilkunastu lub kilkudziesięciu 
marynarzy. Warunki dla zorganizowania jednostki w tym czasie 
były niesprzyjające.' Była wojna. Działania ofensywne były 
przewidywane w najbliższych tygodniach. Żaden dowódca nie 
oddawał chętnie żołnierza, zwłaszcza specjalisty. A takimi 
byli przeważnie marynarze. O niektórych oficerów prowadziłem 
uparte targi z ich przełożonymi, jak np. o kmdr. ppor. Tade
usza Klimczaka, przewidzianego na stanowisko zastępcy dowód
cy Batalionu do spraw lądowych, o por. Zacharowa, przewidzia
nego na stanowisko kwatermistrza, o ppor. doktora Krawczyka, 
przewidzianego na stanowisko szefa służby zdrowia.

Ze sztabu 9 Zapasowego Pułku Piechoty odszedł ze mną do



21

Batalionu Morskiego bosman Aleksandrowicz. Aleksandrowicz był 
moją Jedyną, lecz bardzo mocną podporą w tych trudnych po
czątkach. Zorganizował kancelarię sztabu 1 ewidencję perso
nalną. Nie szczędził ani czasu, ani sił dla spraw służbowych. 
Wspominam go z uczuciem wdzięczności 1 uznania. Drugim cennym 
nabytkiem z 9 Zapasowego Pułku Piechoty była maszynistka. Tę 
formalnie kupiłeauMlmo, że maszynistka bardzo chclała przejść 
do naszego Batalionu, dowódca pułku nie oholał jej oddać, 
bo nie była marynarzem. Po dłuższych targach zgodził się od
dać Ją, lecz zażądał za nią maszyny do pisania.Transakcja zo
stała szczęśliwie sfinalizowana, on dostał maszynę, a ona 
"przystała" do marynarzy. Przypuszczam, że magnesem dla niej 
była nie tylko miłość do morza...

W miarę przybywania marynarzy do Batalionu, w baraku ro
biło się ciasno, przy czym trzeba Już było organizować Jakieś 
szkolenie, choćby częściowo specjalistyczne. Na to nie było 
warunków na Majdanku. Zwróciłem się w tej sprawie do Naczel
nego Dowództwa z prośbą o przeniesienie Batalionu z Majdanka 
do miasta Lublina. Równocześnie szukaliśmy pomieszczenia dla 
nas na terenie miasta.

W rezultacie naszych starań 1 poszukiwań przydzielono 
nam w Lublinie duży blok koszarowy z przyległośoiami na te
renie kompleksu koszar byłego 8 p.p.Łeg. Tam pozostaliśmy 
Już do końca naszego pobytu w Lublinie.

Obejmowanie przez nas tego budynku było połączone - nie
stety - z bardzo przykrym, bo tragicznym incydentem. Kilku
dziesięciu ludzi, kwaterujących tam przed nami, mimo roz
kazu nie ohciało opuścić tych kwater i stawiło opór, gdy 
nasza ekipa kwaterunkowa usiłowała wejść celem objęcia bu
dynku w posiadanie. Po dłuższych bezskutecznych pertrakta
cjach marynarze siłą usunęli warchołów blokujących wejście 
i weszli do budynku. Wtedy wartownik,który miał bronić wejś
cia, oddał strzał z karabinu i zabił Jednego z naszych lu
dzi1. Później tłumaczył się tym, że miał rozkaz nie wpusz
czać nikogo bez przepustki.

^Tragicznie zastrzelonym był mar. Wojtkowiak.
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Po przeniesieniu się do Lublina i zagospodarowaniu się 
na nowym miejscu, przystąpiliśmy do organizowania szkolenia. 
Program szkoleniowy był opracowany i dostosowany do ówczes
nych warunków. Poza ogólnym wyszkoleniem strzeleckim, które 
przechodzili wszyscy marynarze i podoficerowie, były prowa
dzone zajęcia i wykłady specjalistyczne. Dla każdej grupy 
możliwie oddzielnie. Z powodu braku sprzętu i pomocy nauko
wych, wiele zajęć polegało na nauce teoretycznej. Do prakty
cznych zajęć dla wszystkich plutonów kompanii pokładowej na
leżała naaka sygnalizacji morskiej i roboty linowe, dla kom
panii technicznej zaś - zapoznawanie się z mechanizmami w 
różnych zakładach przemysłowych miasta Lublina i wykłady przy 
pomocy rysunków technicznych.

Organizowanie i zapewnienie zaopatrzenia, wyżywienia i 
szkolenia wymagało w ówczesnych warunkach wiele wysiłku i po
mysłowości. Wojna. Na pierwszym planie były oddziały fronto
we. Tyłowe musiały się godzić z wielkimi ograniczeniami, a 
często i brakami. Warunki pracy były więc iście wojenne. W 
koszarach było ciasno. W izbach marynarskich trudno było 
utrzymać porządek. Kilkupiętrowe łóżka-prycze były wypełnio
ne słomą bez sienników. Brak było koców, bielizny, ręczników 
itp. To wszystko składało się na wielkie trudności w utrzyma
niu nie tylko porządku i higieny, lecz również 1 dyscypliny. 
Aparat polityczno-wychowawczy miałby pełne ręce roboty, gdy
by był. Nie było go jeszcze. W końcu listopada przybył do 
Batalionu podporucznik Henryk Malinowski na stanowisko za
stępcy dowódcy Batalionu do spraw polityczno-wychowawczych. 
Lecz był tylko on jeden. Musiał się ostro zabrać do pracy, aby 
jako tako radzić tym różnym niedomogom. Dopiero później przy
byli do Batalionu oficerowie polityczno-wychowawczy: ppor. Sko
rek 1 dwaj bracia Doroszewscy.

Z każdym dniem robiło się u nas coraz ciaśniej. Dowódz
two Batalionu mieściło się w małej izbie koszarowej o powie
rzchni około 18 metrów kwadratowych z tym, że stało tam łóż- 
ko-prycza, na którym "urzędował" w nocy kpt. mar. Trzciński. 
Nie miał mieszkania w mieście. Lublin był przeludniony.

Wkrótce po ulokowaniu się Batalionu w koszarach odwie
dził nas zastępca do spraw polityczno-wychowawczych szefa
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Departamentu Mobilizacji i Uzupełnień podpułkownik /nazwiska 
nie pamiętam/. Następnym dowodem interesowania się Batalio
nem ze strony naszych władz zwierzchnich była wizytacja do
konana przez generała Mariana Spychalskiego. Gen. Spychalski 
wnikliwie interesował się wszystkimi szczegółami naszego ży
cia. Z bliska zapoznał się z naszymi trudnymi warunkami kwa
terunkowymi i zaopatrzeniowymi. Do zebranych oficerów wygło
sił krótkie przemówienie w tonie ciepłym, przyjaznym i szcze
rym, nacechowanym życzliwością. Dodał nam otuchy i siły do 
wytrwania 1 cierpliwego znoszenia chwilowych braków i trud
ności. A to wszystko dla dobra sprawy tak ważnej dla każdego 
Polaka. Tym bezpośrednim zwróceniem się do nas trafił wprost 
do naszych serc. My, w podzięce za ten przyjazny zwrot,wznie
śliśmy na jego cześć trzykrotnie okrzyk: "Niech żyje"!

Ta wizytacja gen. Spychalskiego pozostawiła trwały ślad 
1 była początkiem nawiązania przyjaznego stosunku jego do 
Marynarki Wojennej. Gen. Spychalski niejednokrotnie dawał 
później wyraz swojej opieki, przyjaźni i życzliwości dla Ma
rynarki Wojennej już na Wybrzeżu, co miało bardzo wielkie 
znaczenie dla dalszego jej rozwoju.

Brak środków transportowych dawał nam się szczególnie 
dotkliwie odczuwać. Stan Batalionu osiągnął już liczbę około 
dwustu pięćdziesięciu ludzi. Dowóz żywności i opału był 
trudny. Przydział mięsa Batalion otrzymywał w postaci żywca 
w terenie. Po przydzielony żywiec /bydło rzeźne/ trzeba było 
udawać się kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt kilometrów od 
Lublina. Nie było środków dla przywiezienia tego bydła. Byd
ło muslało być pędzone na piechotę. W związku z tym zdarzały 
się różne nadużycia podczas drogi. To zamieniano na gorsze i 
brano za to pieniądze, to znowu zginęła po drodze sztuka byd
ła. A przy zdawaniu bydła już w Batalionie na wadze nazywało 
się, że bydło schudło przez drogę 1 dlatego ogólna waga mię
sa jest mniejsza. To "chudnięcie" pociągało za sobą przykre 
konsekwencje dla sprawców, w postaci karnej kompanii. Ten 
sposób otrzymywania mięsa jako żywe bydło był dla nas nieco 
kłopotliwy nie tylko z powyższych względów, lecz i dlatego, 
że musieliśmy przetrzymywać bydło vr oborze. To wymagało do-
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datkowej paszy i ściółki, a o to bynajmniej nie było łatwo.
Tabor transportowy Batalionu składał się z jednej furgo

netki "gazik" i jednej pary koni z wozem taborowym. To żeśmy 
żyli i przeżyli, to głównie zasługa tych koni i woźnicy, bo 
gazik był permanentnie w remoncie. Działy się wówczas rzeczy, 
jakie normalnie nie mogą mleó miejsca. Zdarzyło się, że na 
noc nie spuszczono wody z chłodnicy gazika. Było to w pierw
szych dniach stycznia 1045 r., w nocy wziął mocny mróz i roz 
sadziło korpus silnika. Odpowiedzialnym za to był porucznik 
Owczyńskl, a on zwalał winę na kierowcę. Gdy mu zagroziłem 
prokuratorem za brak nadzoru, "zrobił cud". W przeciągu kil
ku dni wykonał remont i w gaziku znalazł się silnik cały, 
jakby nowy. Jak w bajce z tysiąca 1 Jednej nocy. Ten wypadek 
okazał się zbawienny dla Batalionu, bo od tego czasu gazik 
pracował zupełnie sprawnie. Ten cud pozostanie tajemnicą po
rucznika Owczyńskiego.

Na terenie Lublina po wyzwoleniu została reaktywowana 
organizacja - Liga Morska. Działacz społeczny i przedstawi
ciel Ligi ob. Skwarek zaprosił mnie dwukrotnie na zebranie, 
gdzie wygłosiłem krótkie, "morskie" przemówienie. W ten spo
sób został nawiązany kontakt ze społeczeństwem cywilnym. A 
społeczeństwo cywilne przybliżyło się do idei morskiej. Sym
patia, jaką cieszyliśmy się w Lublinie, znalazła swój wyraz 
podczas Świąt Bożego Narodzenia w 1944 roku Marynarze otrzy
mali podarki gwiazdkowe od społeczeństwa przez Ligę Morską. 
My zaś ze swej strony zaprosiliśmy przedstawicieli Ligi do 
Batalionu na wieczór wigilijny. Dzięki staraniom porucznika 
Szramka jako oficera żywnościowego 1 dzięki pomysłowości ma
rynarzy - wieczerza wigilijna była dobrze 1 ładnie zorgani
zowana. Nastrój był miły 1 serdeczny, zwłaszcza że były to 
pierwsze Święta w wyzwolonej Ojczyźnie. Mimo wielkiej ciasno 
ty było wesoło i ciepło. Było dużo okolicznościowych przemó
wień 1 śpiewu. Marynarze nie mieli powodu do tęsknoty za do
mem rodzinnym.

Mówiąc o przyjaznym stosunku społeczeństwa cywilnego do 
nas, nie mogę pominąć pewnego szczegółu, ilustrującego ten 
stosunek. Pewien obywatel Lublina /nazwiska nie pamiętam/ 
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widząc mnie chodzącego piechotą do Majdanka i z powrotem, 
ofiarował mi swój samochód osobowy marki "Tatra" dwucylindro- 
wy. Samochód wprawdzie był stary i wymagał troskliwej opie
ki, lecz oddał mi duże usługi w tych trudnych czasach.

Instrumenty muzyczne dla naszej orkiestry otrzymaliśmy 
również od społeczeństwa cywilnego. I dzięki temu,chociaż od 
wojska nie dostaliśmy nic z instrumentów muzycznych, orkie
stra nasza grała i rosła. Kapelmistrz chorąży Wiśniewski wy
kazał w tym dziele dużo ruchliwości i zaradności.

Okoliczności świąteczne były przyczyną śmierci naszego 
kwatermistrza porucznika Zacharowa. Nikt bowiem nie wiedział, 
że por. Zacharów cierpi na nałóg alkoholizmu, nie zwracaliś
my więc na niego szczególnej uwagi. On korzystając z tego 
i ze świątecznego zasobu napojów alkoholowych, przebrał mia
rę. To było przyczyną ataku serca. Była to wielka strata dla 

2/ Batalionu. Był dobrym kwatermistrzem . A dla mnie, Jako do
wódcy, nowy kłopot zdobycia kwatermistrza. Wtedy było trudno 
o dobrego oficera gospodarczego. Poszukiwania nowego kwater
mistrza trwały kilka lub może nawet kilkanaście dni. Były 
jednak uwieńczone powodzeniem. Zdobyłem cennego kwatermist
rza, jakim się okazał przydzielony porucznik Jan Dobrenko.

Batalion nasz, chociaż morski, nie miał umundurowania ma
rynarskiego. Wszyscy nosiliśmy mundury wojskowe, a tylko Je
den podoficer miał mundur prawdziwego bosmanmata W wypadkach 
występowania Batalionu w szyku zwartym, umundurowany bosman
mat zajmował miejsce w pierwszej czwórce, aby było wiadomo 
co to za formacja. Ten jedyny marynarski mundur był etykiet
ką Morskiego Batalionu.

Stacjonowanie Batalionu w Lublinie zaczęło nam trochę do
kuczać i źle wpływało na psychikę marynarzy. Tym bardziej, że 
trudności rosły, bo ludzi przybywało do Batalionu, a środki, 
jakimi dysponowaliśmy, były ciągle te same. No i czuliśmy się

^Przypuszczalnie przyczyną śmierci por.' Zacharowa było za
łamanie psychiczne spowodowane wiadomością o śmierci syna 
na froncie. Zmarły zyskał sobie wielki szacunek i sympa
tię marynarzy. Pochowany został z honorami wojskowymi.
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nie na "swoim podwórku". W powietrzu wisiała ofensywa Armii 
Radzieckiej. Był to już styczeń 1945 r. Zaczęliśmy przemyś- 
liwaó nad przygotowaniem naszej trasy w kierunku Wybrzeża. 
Droga nasza musiała prowadzić przez Warszawę. Tam przewidy
waliśmy pierwszy punkt etapowy. Około połowy stycznia Armia 
Radziecka wraz z naszymi armiami ruszyły do natarcia.Pod cio
sami tego natarcia hitlerowcy szybko wycofywali się i nie 
zdążyli dokonać zniszczeń na opuszczanych terenach. Pilnie i 
niecierpliwie śledziliśmy postępy Armii Radzieckiej oraz 1 1 
2 Armii Polskich. Na wieść o wyzwoleniu Łodzi wysłałem tam 
kwatermistrza z ekipą ludzi, w celu zdobycia umundurowania 
marynarskiego. Gotowych mundurów tam nie znaleźli, lecz zna
leźli materiał na mundury. Zorganizowałem szycie mundurów na 
miejscu w Łodzi, pod nadzorem st. bosm. Stefańskiego.

Z końcen. stycznia 1945 roku wezwał mnie do siebie Naczel
ny Dowódca w sprawie wymarszu Batalionu. Działania na fron
cie wskazywały bowiem na rychłe wyzwolenie Wybrzeża. Otrzy
małem wówczas od Naczelnego Dowódcy rozkaz przygotowania Ba
talionu do drogi, a jednocześnie otrzymałem i ogólne wytycz
ne, dotyczące obsadzenia naszych obiektów portowych w Gdyni 
1 Gdańsku. Zgodnie z tym rozkazem przygotowaliśmy się do wy
marszu. Wkrótce otrzymałem rozkaz wyruszenia z Batalionem 
przez Warszawę w kierunku Włocławka. Z Lublina wyjechaliśmy 
dwiema grupami. Gros Batalionu wyjechało koleją, a kwater
mistrzostwo z naszymi skromnymi magazynami 1 resztą ludzi 
jechało drogą kołową. Jako miejsce zbiórki wyznaczyłem War
szawę, gdzie mieliśmy już zawczasu wyszukane kwatery przejś
ciowe. Dla przewiezienia mienia Batalionu otrzymaliśmy kilka 
samochodów ciężarowych. Niektórzy kierowcy tych samochodów - 
jak się okazało - dopiero próbowali uczyć się sztuki prowa
dzenia samochodu. Nic też dziwnego, że podróż z Lublina do 
Warszawy trwała około 36 godzin i była bardzo urozmaicona 
przymusowymi postojami.

Widok spalonej Warszawy wywarł na nas wstrząsające wra
żenie. W sercach narastała chęć odwetu.
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3. We Włocławku

Z Warszawy wysłałem zwiad do Włocławka dla rozejrzenia 
się i ewentualnego zajęcia kwater dla Batalionu. Nasz postój 
w Warszawie trwał zdaje się trzy dni. Stąd już bez trudu do
biliśmy do Włocławka, bo kierowcy naszej kolumny samochodo
wej już zdążyli nabrać trochę praktyki. Pierwsza grupa Bata
lionu pojechała do Włocławka jak i poprzednio - koleją.

Na tyle, na ile pozwala mi pamięć, pragnę przedstawić ob
sadę stanowisk oficerskich Batalionu w tym czasie:

Dowódca Batalionu - kmdr por. Karol Kopiec
Zastępca dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych - 

por. Henryk Malinowski
Zastępca dowódcy do spraw morskich - kpt.mar. Władysław 

Trzciński
Zastępca dowódcy do spraw lądowych - kmdr ppor. Tadeusz 

Klimczak
Zastępca dowódcy do spraw gospodarczych - 

por. Jan Dobrenko
Szef sztabu Batalionu - kpt. mar. Robert Mletlelloa 
Szef służby technicznej - mjr inż. Tarnowski 
Kierownik warsztatów technicznych - kpt.inż. Tadeusz Wajs 
Szef służby sanitarnej - ppor. lek. Krawczyk 
Oficer żywnościowy - ppor. Śzramek' 
Oficer materiałowo-mundurowy - ppor. Adamczyk 
Dowódca kompanii pokładowej - kpt. Gładkich 
Dowódca kompanii technicznej - ppor. Iwankiewicz 
Dowódca kompanii desantowej - ppor. Jereczek 

Niektórzy dowódcy plutonów: ppor. Tadeusz Kopiec, chor. mar. 
Blum, chor. mar. Rybczyński, dowódca plutonu administracyj
nego - chor. Bolesław Dymnlcki, dowódca kolumny samochodowej 
- por. Owczyński, kapelmistrz - chor. Wiśniewski. Oficerowie 
polityczno-wychowawczy, zastępcy dowódców kompanii - ppor. 
Skorek 1 dwóch Doroszewskich.

Niestety więcej nazwisk z tego okresu nie mogę sobie 
przypomnieć, Jakkolwiek oficerów było Już znacznie więcej.

We Włooławku zakwaterowaliśmy się w koszarach bardzo wy-
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godnie. Znaleźliśmy tam jeszcze trochę poniemieckich zapasów 
żywnościowych i materiałów kwaterunkowych. Pod druzgocącymi 
ciosami Niemcy wycofywali się szybko na zachód i nie zdążali 
ogołocić terenu. Z wyżywieniem więc nie było trudności. Mię
sa 1 Chleba było w terenie pod dostatkiem. Wszyscy mogli po
wetować niedojadanie w Lublinie. Na kwaterę dla starszych 
oficerów zajęliśmy willę - dom, w którym mieszkał przedtem 
generał hitlerowski. Ze względu na dość oryginalną architek
turę tego domu, nazwaliśmy go "Watykanem". W tym to "Watyka
nie" znaleźliśmy spiżarnię 1 piwnice dobrze zaopatrzone, a 
była i odpowiednia gosposia - kucharka. Niektórzy oficerowie 
przy dobrym apetycie nadrabiali niedobory żywnościowe z cza
sów lubelskich. Robiliśmy zakłady, ile kto potrafi skonsumo
wać schabowych kotletów już na pierwsze śniadanie. Zwłaszcza, 
że kucharka przyrządzała je bezkonkurencyjnie. Na medal.

Po uporządkowaniu koszar, szkolenie 1 życie koszarowe zo
stało ujęte w normy regulaminowe. To były bez porównania ko
rzystniejsze niż w Lublinie warunki współżycia i wzajemnego 
poznawania się wszystkich członków Batalionu, niezależnie od 
stopnia i stanowiska. Ludność cywilna miasta Włocławka okazy
wała nam na ogół dużo sympatii i życzliwości. Dowodem tego 
były zabawy, urządzane wspólnie z marynarzami.

Do Włocławka nadeszła pierwsza partia marynarskich mundu
rów. Batalion przybierał Już wygląd formacji morskiej.

W miarę zbliżania się do Wybrzeża rosła we mnie troska, 
jak wykonać stojące przed nami zadania,z taką nieliczną gru
pą ludzi. Jako pierwsze zadanie na Wybrzeżu uważałem zabez
pieczenie urządzeń portowych, a w szczególności stoczni w 
Gdańsku 1 w Gdyni - tak niezbędnych i koniecznych dla życia 
okrętów. Nie wiedziałem, w jakim stanie zastanę te obiekty. 
Wiedziałem tylko jedno, że będzie tego dużo, jak na nasze 
możliwości. Następnym zadaniem było zorganizowanie szkolenia 
marynarza-specjalisty, podoficera-speojalisty, podoficera-
instruktora 1 wreszcie oficera. W świetle tych zadań nasz Ba
talion okazywał się miniaturką tego, co było potrzebne. Re
zerwa oficerska z plutonu rezerwowego ułatwiła w dużym stop
niu możność zagospodarowania się na Wybrzeżu, szeroko poza 
ramami etatów Batalionu.
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Wiosna się zbliżała, tu i ówdzie ziemia była bez gospo
darza, opuszczona. Uważaliśmy za obowiązek obywatelski brać 
udział w zagospodarowaniu kraju. W tym celu zajęliśmy opusz
czoną resztówkę w miejscowości Chełmica Wielka koło Włocław
ka. Na gospodarza wyznaczyłem zawodowego rolnika bosmana 
Staniewicza. Przydzieliłem mu czterech marynarzy do pomocy. 
0 wszystko potrzebne do wykonania wiosennych robót rolnych 
musiał postarać się sam na miejscu. Takie były wtedy czasy. 
Postarał się i wiosną obrobił. Ziemia nie leżała odłogiem.

Postępy na froncie podniecały nas 1 nasłuchiwaliśmy wia
domości z północnego odcinka frontu, oczekując z utęsknie
niem dnia wymarszu w stronę Gdańska - jakby do rodzinnego do
mu. Toteż z radością powitaliśmy kolumnę samochodową, przy
słaną z Warszawy w dniu i kwietnia 1945 roku, która miała nas 
przewieść na Wybrzeże. Natychmiast przystąpiliśmy do "zwija
nia naszych namiotów". Samochodów nie było tyle, żeby na raz 
zabrać wszystkich ludzi i całe nasze mienie.Rozdzieliłem Ba
talion na dwie grupy. Jedną grupę stanowili ludzie i niezbęd
na część magazynu żywnościowego, drugą grupę zaś - magazyny 
1 niezbędna ilość ludzi dla ochrony. Pierwsza grupa była 
przygotowana do załadowania na samochody, druga zaś miała 
być przewieziona jako drugi rzut, ewentualnie drogą wodną.

Dzień pierwszy kwietnia upłynął nam na przygotowaniu 
wszystkiego do załadowania. Godziny ranne dnia drugiego kwie
tnia zajęło nam załadowanie. Około południa wyruszyliśmy w 
drogę. Tym razem kierowcy dopisali. Bez specjalnych prze
szkód przyjechaliśmy do Gdańska późno w nocy z dnia 2 na 3 
kwietnia 1945 roku.

4. W Gdańsku

Gdańsk, do którego wjeżdżaliśmy, stał w płomieniach. Sły
chać było odgłosy walki w północnej części miasta. To niedo
bitki hitlerowskie stawiały jeszcze opór. Jadąc do Gdańska 
powziąłem postanowienie zajęcia wszystkich stoczni w Gdańsku 
i Gdyni, uważając te obiekty za najcenniejsze dla naszej go
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spodarki morskiej. Port gdański z wszelkimi jego zakamarkami 
znałem tak dobrze, jak własne mieszkanie. Były bowiem czasy 
w naszych dziejach, kiedy nie było jeszcze portu w Gdyni, a 
nasza Marynarka Wojenna miała Już kilka jednostek pływają
cych: dywizjon torpedowców, złożony z sześciu poniemieckich 
torpedowców: "Krakowiak", "Kujawiak", "Ślązak", "Podhalanin", 
"Mazur", "Kaszub", oraz dywizjon ćwiczebny, złożony z dwóch 
kanonlerek: "Komendant Piłsudski" i "Generał Haller", oraz 
czterech trawlerów: "Jaskółka", "Czajka", "Mewa", "Rybitwa". 
Okręty musiały zimować gdzieś w porcie, a nie mieliśmy prze
cież żadnego. Więc zlmow śmy w Gdańsku. Remonty poważniej
sze przeprowadziliśmy w Stoczni Gdańskiej. Stocznia Gdańska 
była w połowie własnością Polski, a w połowie Wolnego Miasta 
Gdańska. Czuliśmy się tam trochę jak u siebie. Były więc wa
runki 1 czas do penetrowania rozległego portu gdańskiego.

W dniu trzeciego kwietnia 1945 r. rano zameldowałem przy
bycie naszego Batalionu komendantowi garnizonu Gdańsk gene
rałowi Mikulskiemu /generał radziecki/. Jednocześnie prosi
łem go o wyznaczenie kwater dla Batalionu. Generał Mikulski 
z uśmiechem powiedział, że możemy kwaterować gdzie ohoemy, 
wszystko stoi do naszej dyspozycji. Wprost od generała Mi
kulskiego pojechaliśmy na tereny stoczni i zakwaterowaliśmy 
się w bloku administracyjnym drugiej Stoczni Gdańskiej /daw
nej stoczni Schichau/. Wybrałem to miejsce na nasze kwatery, 
jako centralnie położone 1 najdogodniejsze dla ochrony wszy
stkich trzech stoczni gdańskich, którymi były: i. Stocznia 
Gdańska - dawna Stocznia Gdańska,2. Stocznia Gdańska - dawna 
stocznia Schichau, 3. Stocznia Gdańska - dawna fabryka wago
nów. Wszystkie trzy stocznie stanowiły jeden duży kompleks. 
Znalazłszy się na terenie tych stoczni poczuliśmy się napraw
dę gospodarzami na własnym podwórzu.

Komenda Garnizonu również urządzała się dopiero w gmachu 
- pałacu siedzibie dawnego Komisarza Ligi Narodów w Gdańsku. 
Podczas meldowania się u generała Mikulskiego postawiłem nasz 
Batalion do jego dyspozycji w wilce z hitlerowcami. Generał 
przychylnie, lecz z pobłażliwym uśmiechem przyjął mój meldu
nek i oświadczył, że zastanowi się nad tym, Jak to zrobić.
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Zanim jednak doszło do formalnego ewentualnego włączenia nas 
do jednostek walczących, niedobitki hitlerowskie skapitulo
wały.

W Gdańsku czekała nas ciężka praca. Zorganizowaliśmy 
służbę wartowniczą na całym terenie wszystkich trzech stocz
ni. A na to miałem do dyspozycji tylko kompanię pokładową 1 
kompanię desantową. Kompanię techniczną - jako Oddział Deta- 
szowany - skierowałem do Gdyni dnia trzeciego kwietnia rano 
z majorem inżynierem Tarnowskim, kpt. mar. Trzcińskim 1 po
rucznikiem Iwankiewiczem. Kpt. Trzciński, jako najlepiej zna
jący teren, miał za zadanie wynaleźć kwatery dla tego Od
działu 1 zapewnić łączność z Batalionem. Zadanie Oddziału De- 
taszowanego polegało na zabezpieczeniu maksimum urządzeń por- 
towo-stooznlowych w Gdyni. Po chwilowym zatrzymaniu się kom
panii technicznej w domu mieszkalnym przy ulicy Świętojań
skiej, naprzeciw Skweru Kościuszki w Gdyni, zajęliśmy na kwa
tery gmach przedwojennego Przedsiębiorstwa Żeglugowego - Żeg
luga Polska - na nabrzeżu. W tym gmachu mieści się dzisiaj 
część Dowództwa Marynarki Wojennej. W jakiś czas potem zgło
sili się do mnie przedstawiciele byłej Żeglugi Polskiej z żą
daniem oddania im gmachu. Ponieważ jednak przysłowie łaciń
skie mówi "beatus qul tenet", więc nie było siły, któraby nas 
stamtąd mogła usunąć. Tak 1 pozostaliśmy w gmachu na stałe.

Po kilku dniach pobytu w Gdyni urządziliśmy uroczyste 
podniesienie bandery na maszcie, ustawionym na Skwerze Koś
ciuszki. Uroczystość tę połączyliśmy z zaprzysiężeniem kom
panii technicznej. Radość i wzruszenie, jakie wywołał w nas 
widok polskiej bandery prawie po sześciu latach, wyciskały 
nam łzy z oczu. I znowu u siebie.

W Gdańsku zapotrzebowanie na ludzi było tak wielkie, że 
nie wystarczało nam naszego stanu. Zadania przerastały nasze 
możliwości. Ludzie byli przemęczeni służbą wartowniczą.Teren 
strzeżony był rozległy, obiektów wiele, a wszystko chcieliś- 
my objąć naszą strażą, bo wszystko było dla nas ważne. Poza 
tym byliśmy strażą ogniową. Pożary wybuchały dość często, 
wzniecane przez dywersantów i sabotażystów. Czasem w pobliżu 
obiektów przez nas strzeżonych. Marynarze z całym samozapar- 
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olem i z narażeniem życia gasili te pożary. Chociaż ludzie 
pracowali ponad siły, nie okazywali niezadowolenia, radzi by
li, że są już nad morzem i ochoczo wykonywali wszystkie obo
wiązki.

Druga grupa batalionu, pozostawiona we Włocławku, przy-r 
była w kilkanaście dni później do Tczewa drogą wodną, środ
kami dostarczonymi przez Dyrekcję Dróg Wodnych we Włocławku. 
Dalej nie mogli płynąć z powodu przeszkody, jaką stanowił 
zwalony most. Wyładowanie tego transportu nastąpiło w miejs
cowości Gorzędzlej pod Tczewem. Na kwatery zajęliśmy zabudo
wania gospodarcze tamtejszego majątku. Właściciela nie było, 
więc zagospodarowaliśmy ten obiekt. Fachowe kierownictwo go
spodarstwa objął bosman Bliźniak. Pozostawiłem tam kilku ma
rynarzy dla ochrony i pomocy. Reszta dołączyła do Batalionu 
w Gdańsku. Marynarka Wojenna korzystała z tego gospodarstwa 
przez pewien czas. Stąd już nie było trudno przewieźć nasze 
mienie do Gdańska. Teraz, gdy znaleźliśmy się na Wybrzeżu, 
wieść o nas szybko się rozchodziła 1 każdy były marynarz 
umiał do nas trafić. Tu zaczęli napływać oficerowie powra
cający z hitlerowskich obozów jenieckich 1 szeregowi z tere
nów wyzwolonych.

Po kilku lub kilkunastu dniach naszego kwaterowania w 
drugiej Stoczni Gdańskiej przybył do Gdańska Prezydent Kra
jowej Rady Narodowej Bolesław Bierut. Wśród osób towarzyszą
cych mu był szef Sztabu Głównego WP generał Zarako-Zarakows- 
kii' Ja byłem w tym czasie chory i leżałem w łóżku. Generał 
Zarako-Zarakowski odwiedził mnie w mieszkaniu i korzystał z 
kwatery u mnie. Poruszaliśmy sprawy organizacji 1 rozbudowy 
Marynarki Wojennej, lecz bez konkretnych planów. Bardzo ogól
nikowo wspomniał o mającym powstać Dowództwie Marynarki Wo
jennej, bez ujawnienia jakichkolwiek szczegółów.

W tymczasowych naszych kwaterach w stoczni robiło się 
ciasno. Ludzie przybywali. Te nasze trudności w zakwaterowa
niu 1 w służbie wartowniczej zostały rozwiązane bez porozu
mienia z nami zarządzeniem komendanta garnizonu, nakazującym 
nam opuścić teren stoczni. Ochronę obiektów stoczniowych 
przejęły od nas oddziały Armii Radzieckiej. Pod naszą ochro
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ną pozostał jakiś mało znaczny odcinek*  My przenieśliśmy się 
do koszar w Nowym Porcie.

Wkrótce po zagospodarowaniu się w Nowym Porcie przybył 
do nas na wizytację Naczelny Dowódca generał Rola-Żymierski. 
Interesował się warunkami naszego życia, szkolenia, pracy i 
w ogóle wszystkim. Obejrzał izby marynarskie, kuchnię 1 całe 
koszary. Widział wielkie zniszczenia. Przedstawiłem mu sytua
cję w Gdyni, podkreślając pilność remontu koszar Marynarki 
Wojennej na Oksywiu. Tam bowiem planowaliśmy organizować 
Szkołę Specjalistów Morskich, kursy dla podofIcerów-lnstruk- 
torów 1 ewentualnie Szkołę Oficerską, jednym słowem ośrodek 
wyszkoleniowy. W związku z tym wypytywał szczegółowo o Gdy
nię 1 Oksywie i zapowiedział wizytację tych obiektów, wyje
chał na ogół zadowolony ze wszystkiego co widział. Szczegól
nie podobała mu się postawa marynarzy 1 to, że dajemy sobie 
radę z zaopatrzeniem mundurowym, materiałowym 1 kwaterunko
wym.

Koszary nasze w Nowym Porcie były ruiną. Własnymi środka
mi i siłami doprowadziliśmy je do stanu używalności. Z oświe
tleniem koszar było bardzo źle, bo 1 elektrownie na terenie 
Gdańska i linie doprowadzające prąd były przez działania wo
jenne zniszczone lub uszkodzone. Chcąc mieć światło musie- 
llśmy sami o to się postarać. Komandorowi ppor. Stefanowi 
Nehrebeckiemu dałem wolną rękę w skompletowaniu ekipy specja
listów elektryków 1 pełnomocnictwo do nagromadzenia niezbęd
nych materiałów z różnych wraków dla zamontowania oświetle
nia koszar. Nehrebecki wywiązał się z zadania bardzo dobrze. 
W krótkim czasie wyremontował 1 uruchomił agregat - własną 
małą elektrownię, mieliśmy więc własne światło.

W tym miej sou z satysfakcją podkreślam, że sukcesy, jakie 
osiągnęliśmy przy remoncie i porządkowaniu koszar w Nowym 
Porcie; były wynikiem bardzo ofiarnej i chętnej a ciężkiej 
praoy wszystkich marynarzy, podoficerów i oficerów.
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5• Szkolny Pułk Marynarki Wojennej

W związku ze stale wzrastającym napływem ludzi, ramy eta
towe Batalionu nie mieściły już istniejących stanów i w ogó
le były za wąskie dla zadań, stojących przed formacją zapa
sową Marynarki Wojennej. W tym mniej więcej czasie został 
zarządzony pobór do wojska i do Marynarki Wojennej. Aby zapew
nić doborowy materiał ludzki do Marynarki Wojennej, delegowa- i 
łem oficerów marynarki do wielu RKO Jako członków komisji 
poborowych. Oficerowie cl byli odpowiedzialni za dobór rekru
tów, posiadających kwalifikacje na specjalistów morskich.

Wkrótce zaczęli napływać rekruci z tego poboru, Batalion 
rósł i pęczniał. Przybywali 1 oficerowie z niewoli niemie
ckiej. Niektóre nazwiska pamiętam: kmdr ppor.' Zdzisław Booz- 
kowski, kmdr ppor. Staniewicz, kmdr ppor. Marian Wojcieszek, 
kpt. mar. Robert Kasperski, por. mar. Ludwik Zaborski, por. 
mar. Kolasa, por. mar. Inż. Iwanow, kpt. Franciszek Dąbro
wski, były zastępca dowódcy Westerplatte z czasów obrony we 
wrześniu 1939 roku. Boozkowsklego wyznaczyłem na stanowisko 
dowódcy Oddziału Detaszowanego w Gdyni, a Staniewicza - na 
stanowisko szefa sztabu Batalionu.

Dojrzał już czas, aby powrócić do koncepcji Pułku Morskie 
go, w celu formalnego rozwiązania problemu objęcia etatem 
wszystkich ludzi.' Dla celów zaopatrzeniowych konieczne były 
etaty. Toteż etat takiego pułku został zatwierdzony przez Na
czelne Dowództwo WP i otrzymał nazwę Szkolny Pułk Marynarki 
Wojennej.- Morski Batalion Zapasowy został skreślony z etatów. 
Ja zostałem wyznaczony na stanowisko dowódcy pułku.

Wszyscy poborowi wcielani do Szkolnego Pułku przechodzi
li wyszkolenie rekruckie ogólno-wojskowe w Nowym Porcie. Po
tem byli segregowani jako kandydaci do różnych specjalności 
1 kierowani do Gdyni. W Gdyni w koszarach na Oksywiu przy
stąpiliśmy do organizowania szkolenia specjalistycznego.

W pierwszych dniach naszego gospodarowania na Oksywiu 
przybyli tam wicepremier rządu Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej Władysław Gomułka i Naczelny Dowódca WP Marszałek Rola- 
Żymierski. Podczas wizytacji, oprowadzając ich po porcie 1 
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po koszarach, skorzystałem z okazji 1 poruszyłem konieczność 
i pilność odbudowy i remontów całego kompleksu koszar i w 
ogóle zabudowań dawnego Dowództwa Floty, motywując, że od 
tego zależy zorganizowanie pełnego i prawidłowego szkolenia 
specjalistów morskich. W Nowym Porcie nie było takich możli
wości, jak tu na Oksywiu. Wizytacja ta rzeczywiście przyspie
szyła 1 ułatwiła zorganizowanie życia i szkolenia w kosza
rach oksywskich.

Aby jednak nie czekać z założonymi rękami, wykonaliśmy we 
własnym zakresie co najniezbędniejsze remonty, aby tylko 
stworzyć jakie takie warunki życia. Szło do lata, było ciep
ło, można było wytrzymać i w przewiewnych pomieszczeniach. 
Tu lokowaliśmy już ludzi, którzy nie mieścili się w Nowym 
Porcie i tu przechodzili dalsze szkolenie. Tu zorganizowa
liśmy kurs morski dla oficerów, przydzielonych z wojska w 
charakterze oficerów polityozno-wychowawczych. Pracy mieliś
my pełne ręce, trudno było podołać wszystkiemu. Oficerowie i 
podoficerowie stanęli jednak na wysokości zadania 1 z pełnym 
samozaparciem wywiązywali się ze swoich obowiązków. Przy pra
cach'remontowych w koszarach, jak i przy organizowaniu życia 
i szkolenia na Oksywiu,wykazał szczególnie wielką energię i 
przedsiębiorczość kpt. mar. Kasperski. Wyróżnił się spośród 
wszystkich swoim uporem w pracy 1 dyscypliną, wymaganą nie 
tylko od innych, lecz i od siebie samego.

W tym mniej więcej czasie przeprowadziłem Inspekcję na
szych placówek w odległym terenie: gospodarstwa ogrodniczo- 
rolnego w Gorzędzleju, gospodarstwa rolnego w Chełmlcy Wiel
kiej i ekipy mundurowej w Łodzi. Wszędzie wywiązywano się ze 
swoich obowiązków dobrze.

Wkrótce zaczęły nadchodzić mundury marynarskie z Łodzi. 
Mając umundurowanie morskie wyglądaliśmy już jak marynarze. 
Oddziały nasze po kilkuset ludzi brały udział we wszystkich 
uroczystościach i defiladach w Gdańsku: w Święcie Pierwszo
majowym, w obchodach Święta Morza i w obchodach uroczystości 
pierwszej rocznicy Manifestu Lipcowego. W uroczystościach 
tych brały udział najwyższe władze państwowe z Prezydentem 
KRN Bolesławem Bierutem 1 Marszałkiem Rolą-Żymierskim.
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W ramach obchodu święta Morza odbyło się uroczyste prze
niesienie ziemi z pobojowiska Westerplatte do Gdańska. Spe
cjalny oddział honorowy naszego Pułku przeniósł urnę z zie
mią, uświęconą krwią bohaterów z Westerplatte, do Gdańska 
drogą wodną do Zielonej Bramy przy Długim Targu. Stąd ja z 
wojewodą gdański*  Okęćkim w uroczysty*  pochodzie pocztów 
sztandarowych, otoczeni szpalerem marynarzy,przenieśliśmy tę 
urnę do obeliska opodal dworca kolejowego w Gdańsku. Tu, w 
obecności licznych organizacji politycznych, społecznych i 
młodzieżowych oraz wielotysięcznych rzesz gdańszczan i tury
stów, urna została wmurowana w obelisk. W ten sam obelisk 
były wmurowane jeszcze trzy inne urny z ziemią, przywiezioną 
z pobojowisk, gdzie obrońcy wybrzeża stoczyli w 1939 roku 
najkrwawsze bitwy z hitlerowskim najeźdźcą. W związku z ty*  
świętem odbyła się defilada naszych oddziałów na Placu 1 Ma
ja w Gdańsku. Defiladę przyjmował Naczelny Dowódca WP«Mar- 
szałek Rola-Żymierski. Na trybunie honorowej zajęli miejsca 
przedstawiciele władz państwowych i organizacji politycznych. 
Defilada wypadła imponująco, Naczelny Dowódca i wszyscy obec
ni byli zachwyceni dziarską postawą, wygląden i sprawnością 
marynarzy. Ludność zaś zareagowała nieopisanym entuzjazmem i 
owacjami.

Te nasze wystąpienia publiczne wyrabiały nam korzystną 
opinię u czynników rządowych i w szerokich masach społeczeń
stwa. A to miało dodatni wpływ na naszą rozbudowę. W ramach 
jednej z wymienionych uroczystości miało miejsce wielkie ze
branie, zorganizowane przez województwo w dawnej "Sporthalle" 
przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. Tam, gdzie mieści się 
dzisiaj Teatr Wybrzeża3* W zebraniu brali udział Prezydent 
Bolesław Bierut, Marszałek Rola-Żymierski i wielu członków 
rządu. Było to przejawem wielkiego zainteresowania sprawami 
morza, a tym samym i Marynarki Wojennej.

Byliśmy luż poważnymi załogami garnizonów Gdańska i Gdy- 
-ni. Miejscowe władze administracyjne odnosiły się do nas 

3Budynek, o którym mowa, zajmuje obecnie Państwowa Opera 
i Filharmonia Bałtycka.
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z należytym respektem. Wojewoda gdański inż. Okęcki przyje
chał do nas do Nowego Portu i prosił mnie o pomoc przy orga
nizowaniu Gdańskiego Urzędu Wojewódzkiego z tymczasową sie
dzibą w Sopocie. A ściśle mówiąc, prosił mnie o zapewnienie 
mu ochrony gmachu Województwa 1 kasy wojewódzkiej. Utworzyłem 
w tym celu oddział ochrony Województwa, złożony z 20 maryna
rzy 1 jednego oficera, jako dowódcy. Na dowódcę wyznaczyłem 
por. mar. Kolasę. Kolasa wybrał sobie marynarzy reprezenta
cyjnych - wyglądali jak gwardia. Oddział ten kwaterował w 
Województwie i był na utrzymaniu Województwa. Swoją wzorową 
postawą i dyscypliną robił dobrą reklamę Marynarce Wojennej, 
a Województwo gdańskie zyskało charakter prawdziwego Woje
wództwa Morskiego.

Prezydent miasta Gdańska Kotus-Jankowski miał trudności 
z oświetleniem miasta. Nie mógł uruchomić elektrowni na Gło
wi anoe. Gdy doszła do niego wieść o tym,że Marynarka Wojenna 
w Nowym Porcie własnymi siłami zorganizowała światło elektry
czne, zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie pomocy w tym 
zakresie miastu. Delegowałem wówczas kmdr. ppor. inż. Nehre-*  
beokiego z Jego ekipą elektryków na Ołowiankę. Oni ku zado
woleniu obywateli Gdańska 1 ku chwale Marynarki Wojennej w 
przeciągu 14-20 dni uruchomili tam elektrownię.

Niemcy pozostawili w Gdańsku dywersantów, którzy wznie
cali pożary i rozsiewali defetystyczne wiadomości. Nasi lu
dzie brali udział w akcji oczyszczania terenu z tych elemen
tów. Pożary były w tym czasie plagą naszego miasta. Jeszcze 
z Nowego Portu jeździliśmy do Gdańska jako straż ogniowa. 
Utworzyłem nawet specjalną drużynę straży ogniowej. Dowódcą 
tej straży był bosmanmat Grunwald.

Ciężkie to były czasy pod każdym względem. Ludzi stale 
przybywało, a magazynów zaopatrzeniowych jeszcze na Wybrzeżu 
nie było. Po prowiant jeździliśmy do Bydgoszczy, a może i 
dalej. A nie bardzo było czym. Nasza służba techniczna zbie
rała wraki 1 kompletowała Jakieś pojazdy. Aby chociaż cokol
wiek zasilić nasz magazyn żywnościowy i urozmaicić jadłospis, 
zorganizowaliśmy rybołówstwo morskie. Mieliśmy kuter rybacki 
z pełnym wyposażeniem w sprzęt rybacki i jakieś łodzie rybac
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kie. Łowiliśmy ryby na morzu w oparciu o bazę w Brzeźnie. Do
wódcą tej flotylli rybackiej był oficer marynarki. Tu wymie
nię jeszcze jeden nasz czyn społeczno-obywatelski: zagospo
darowaliśmy gospodarstwo rolne poniemieckie we wsi Owczarnia, 
niedaleko Gdańska. Wszystkie prace wiosenne były wykonane i 
nic nie leżało ugorem. Na kierownika tego gospodarstwa wy
znaczyłem zawodowego rolnika bosmanmata z cenzusem Krysiń
skiego /lub podobne nazwisko/. Z gospodarstwa w Owczarni, jak 
i w Gorzędzleju, Marynarka Wojenne korzystała dość długo.

Latem 1945 roku, kiedy miasta zostały już z grubsza oczy
szczone z elementów sabotażowo-dywersyJnych, akcja dywersyj
na przeniosła się na tereny wiejskie. Podczas żniw wojewoda 
gdański prosił nasz pułk o pomoc i ochronę żniw na wschod
nich terenach województwa. Wysłałem tam około 200 ludzi. W 
terenie rozlokowali się w kilkunastu dużych i najbardziej za
grożonych gospodarstwach, tworząc placówki po kilku ludzi. 
Ochraniali żniwa i zebrane zboże przed wałęsającymi się ban
dami i uprawiającymi rozbój i sabotaż. Za to otrzymaliśmy po
dziękowanie od wojewody. Upadek moralności, jaki cechuje każ
dą wojnę, musiał jednak ustępować przed porządkiem pokojowym. 
Powoli zaczynały działać organy bezpieczeństwa publicznego, 
zapewniając spokój pracy pokojowej.

Tak rozpoczęła się organizacja ludowej Marynarki Wojen
nej. Dzieje Morskiego Batalionu Zapasowego - to pierwszy roz
dział historii ludowej Marynarki Wojennej. Z chwilą zorgani
zowania się Dowództwa Marynarki Wojennej skończyła się na 
Wybrzeżu przodująca rola Pułku. Pułk przeistaczał się w Kad
rę Marynarki Wojennej.

Wojenne warunki, w jakich tworzył się Morski Batalion 
Zapasowy, bynajmniej nie ułatwiały nam pracy. Nie mieliśmy 
pracy lekkiej, ani wygodnego życia. Lecz w codziennych na
szych obowiązkach nie zdawaliśmy sobie po prostu sprawy z 
tych różnych trudności, wszystko przyjmowaliśmy Jako coś nor
malnego. Przed nami była jedna wizja - Polskie Morze.



Kmdr por.rez. Władysław Trzciński

Z DZIEJÓW MORSKIEGO BATALIONU ZAPASOWEGO*

I tak nad Bystrzycą, w Lublinie powstała pierwsza jed
nostka morska w Odrodzonej Polsce, której danym było w skła
dzie Odrodzonej Armii Polskiej, walczącej wraz z Armią Czer
woną, dojść do wymarzonego celu - Bałtyku. Z niej to właśnie 
rozwinęła się Odrodzona Polska Marynarka Wojenna.

Rozkaz specjalny nr 24 z dnia 31 grudnia 1944 r. dowódcy 
Morskiego Batalionu omawia historyczne znaczenie Krajowej 
Rady Narodowej w pierwszą rocznicę Jej powstania. W rozkazie 
tym czytamy: "Już niedaleki jest czas, kiedy i my, marynarze, 
dotrzemy do morza i nasza Polska Bandera zabłyśnie nad sza
rymi falami Bałtyku. Nigdy Jeszcze za cały czas Istnienia 
Rzeczypospolitej nie było takich wielkich wydarzeń w ciągu 
jednego roku".

Jakkolwiek jest dość daleko z Lublina do Bałtyku, to sło
wa te, tak pewnie wypowiedziane, zbliżyły nas bardzo do nie
go, a rzeczywistość w tym wypadku okazała się Jeszcze szyb
sza od nadziei.

Tymczasem Batalion szkolił się dalej. Kompania Technicz
na zdobywała gdzieś rysunki kotłów i maszyn i szkoliła się 
teoretycznie na nich, a praktycznie w elektrowni lubelskiej, 
w fabryce drożdży i w cegielni. Kompania Pokładowa ćwiczyła 
naukę semaforu ręcznego, znajomości flag sygnałowych, wie

*Władysław Trzciński wstąpił w grudniu 1944 r. do tworzącego 
się w Lublinie Morskiego Batalionu Zapasowego, obejmując w 
stopniu kapitana marynarki stanowisko zastępcy dowódcy ba
talionu do spraw morskich.
W pierwszych latach po wojnie zasłużył się przy rozminowa
niu Gdyni 1 okolicy. Fragment wydrukowanej relacji, napisa
nej w roku 1946, stanowi trzecią część wspomnień autora ze 
służby w Marynarce Wojennej /sygn. 181/. W tekście poczynio
no niezbędne poprawki interpunkcji i pisowni, w niektórych 
wypadkach poprawiono także składnię. Przypisy pochodzą od 
redakcji.
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dzę okrętową, wiązanie węzłów i znajomość okrętu. Kompania 
Desantowa szczególny nacisk kładła na wyszkolenie bojowe, 
szermierkę, grenadierkę i musztrę.

W tym okresie wyżywienie, ze względu na złupienle kraju 
przez okupanta oraz zimowy okres, było dość jednostajne, prze
ważnie pęczak 1 ryba, lecz było wystarczające. Gorzej było z 
mundurami, których ze względu na ciągłe powiększanie się sta
nu Batalionu, nastarczyć wprost nie było można. To samo od
nosiło się do pomieszczeń. Zaczynało być, a właściwie było 
nam już ciasno.

Dowódca Batalionu w dniu 2 stycznia 1945 r. wyznaczył 
więc kpt. mar. Trzcińskiego jako kwatermistrza do wyszukania 
odpowiedniego pomieszczenia dla Batalionu na Pradze,, licząc 
stan Batalionu na 400 ludzi. Pomieszczenie miało być wyszu
kane w miarę możliwości z dostępem do Wisły. Jednocześnie in
ni oficerowie zostają wysłani w teren celem wyszukania po
mieszczeń dla Batalionu w rejonie Lublina.

Na Pradze też już robi się ciasno, gdyż czekające na za
jęcie Warszawy urzędy administracji państwowej pozajmowały 
dla siebie pomieszczenia. Dla Batalionu nadaje się gmach 
gimnazjum przy ulicy Kępnej 17, który dnia 8 stycznia został 
zarezerwowany u komendanta miasta Warszawy, z siedzibą jesz
cze przy ulicy Otwockiej 33.

12 stycznia 1945 r. rusza z przyczółka sandomierskiego 
druzgocąca wroga ofensywa, która wyzwala pozostałe na lewym 
brzegu Wisły tereny kraju spod okupanta.

17 stycznia zostaje uwolniona Warszawa 1 z chwilą ogło
szenia tego radosnego faktu przez Polskie Radio, którego sie
dzibą był Lublin, dowódca Batalionu wysyła znowu w charakte
rze kwatermistrza zastępcę do spraw morskich z zadaniem wy
szukania pomieszczenia dla Batalionu w Warszawie lub Modli
nie, Płocku, a nawet Toruniu, w zależności od głębokości po
sunięcia się oddziałów Armii Radzieckiej i Polskiej.

W Warszawie jako koszary otrzymuje Morski Batalion X Pa
wilon na terenie Cytadeli, który jest utrzymywany przy pomo
cy marynarzy cywilnych, tak zwanych wodniaków.

10 lutego 1945 r. w dniu Święta Marynarki Wojennej do- 
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wódoa Batalionu wydaje rozkaz specjalny nr 12,w którym w go
rących słowach wzywa oficerów 1 marynarzy, "żeby uczynili 
wszystko, co leży w ich mocy, dla rozbudowania potęgi pol
skiej na morzu".

W międzyczasie napływają pierwsi oficerowie Armii Pol
skiej z roku 1939 i armii sprzymierzonych, wyzwoleni z nie
woli hitlerowskiej przez oddziały Armii Radzieckiej i Pol
skiej. Pierwszy z tej grupy melduje się w Lublinie w dniu 7 
lutego kpt. Zbigniew Branleoki.

Na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskie
go nr 174 z dnia 10 lutego 1945 r. Batalion zmienia miejsce 
postoju.

Przez Pragę, gdzie Batalion kwaterował częściowo w gim
nazjum przy ul. Kępnej 17 i na Otwockiej 33, przez Kutno, 
gdzie szczególnie życzliwie był przyjęty przez robotników,' 
którzy oddali marynarzom wszystko, czym dysponowali, nie wy
łączając swoich łóżek i reszty strawy - Jakkolwiek mieliśmy 
własny prowiant, lecz w ich prośbie było po prostu szczere 
serce, które naród okazywał swojemu wojsku - dotarliśmy dnia 
17 lutego do Włocławka. Moment wejścia do Włocławka pozosta
nie głęboko w pamięci, zarówno żołnierzy Batalionu, Jak 1 
mieszkańców tego miasta.

Pierwsza przybyła samochodami do nie zniszczonego dzia
łaniami wojennymi Włocławka - gdzie była woda, światło ele
ktryczne, a nawet gaz - Kompania Techniczna. Następnie przy
były koleją Kompania Desantowa i Pokładowa 1 w karnych sze
regach przeszły ze śpiewem ulicami miasta do byłych koszar 
14 pułku piechoty, które zostały zajęte Jako koszary Morskie
go Batalionu. Na mieszkańcach, a zwłaszcza mieszkankach, sil
ne wrażenie zrobiła piosenka "Na pokładzie Zawiszy", która 
była specjalnością Kompanii Desantowej, a której słowa do
stosowano do momentu wjazdu do Włocławka.

Warunki we Włocławku pod każdym względem były dla Bata
lionu świetne. Zamiast Bystrzycy mieliśmy do dyspozycji Wi
słę - 1 do tego w dolnym biegu.

Natychmiast rozpoczął Batalion Intensywne szkolenie za
równo bojowe, Jak i zaprawę morską na łodziach okrętowych, 
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których kilka pozostało po okupancie. Brakowało wioseł, które 
marynarze z wielkim zapałem dorabiali we własnym zakresie. 
Serce rosło, jak się patrzyło na pierwsze odprawy warty, na 
których wszystko odbywało się według regulaminu, do tręba
cza włącznie.

Po kilku dniach pobytu, około godz. 22.30 Batalion zo
stał zaalarmbwany przez oddział marynarzy radzieckich, że w 
lasach pod miejscowością Kowal pokazała się silna grupa nie
miecka, która idzie na Włocławek. Gęstą strzelaninę było sły 
chaó z tej strony. Natychmiast Kompania Techniczna pod do
wództwem por. Iwanklewicza, w sile 45 marynarzy i oficerów 
z bronią maszynową, załadowała się na dostarczony specjalnie 
przez marynarzy radzieckich duży samochód ciężarowy i udała 
się na miejsce. Pozostałe kompanie pod dowództwem kpt. Trzcin 
skiego zajęły pozycje obronne na terenie koszar, prowizory
cznie się umacniając. Po przeszło dwugodzinnym oczekiwaniu 
powróciła Kompania Techniczna, nie napotykając wroga na po
danym miejscu. Później przez długi jeszcze czas wyłapywano w 
lasach zarówno pojedynczych żołnierzy niemieckich, jak 1 ma
łe ich grupy.

24 lutego o godz. 21 przybyli oficerowie łącznikowi Szta 
bu Głównego Wojska Polskiego z rozkazem Naczelnego Dowódcy o 
wzięciu w dniu 25 utego przez Morski Batalion, wraz z 8 Dy
wizją 2 Armii Wojska Polskiego, udziału w defiladzie w War
szawie przed Prezydentem Krajowej Rady Narodowej i Naczelnym 
Dowódcą.

Ze składu Batalionu została wyznaczona specjalna kompa
nia pod dowództwem kpt. mar. Trzcińskiego, która w ciągu no
cy została przemundurowana w granatowe mundury, dostarczone 
już uprzednio dla Batalionu,! o godz. 4 dnia 25 lutego wyje
chała samochodami na Pragę. Po przybyciu do Włoch, gdzie kom
pania doprowadziła się do porządku po odbytej podróży, udała 
się na miejsce defilady.

Defilada już się rozpoczęła. Trasa jej biegła ulicą Tar
gową, od Ratuszowej w kierunku Grochowa. Kompania zajęła 
miejsce na ulicy 11 listopada, oczekując na koniec defilady 
oddziałów pieszych 8 DP, za którymi jako ostatni pieszy od
dział weszła na oś marszu.
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Entuzjazmu ludności stolicy, która po raz drugi oglądała 
marynarzy u siebie, na widok granatowych mundurów opisać nie 
sposób. Oklaski i okrzyki zlały się razem z dźwiękami orkie
stry. Niemożliwością było dosłyszeć jakikolwiek takt marszu, 
żeby utrzymać krok. Sytuację uratował bęben, według którego 
wzrokowo regulowaliśmy krok.

Kompania przedefilowała wspaniale. Entuzjazm był nie tyl
ko wśród mieszkańców stolicy, lecz również na trybunach. W 
chwilę później specjalny oficer łącznikowy przyniósł na ręce 
dowódcy kompanii podziękowanie Naczelnego Dowódcy dla mary
narzy za dobrą postawę i rozkaz pochwalny, który tego jesz
cze^ dnia wieczorem został odczytany na zbiórce we Włocławku.

Moment defilady pokazał tym, którzy tego jeszcze nie wi
dzieli praktycznie, jak silnie społeczeństwo związane jest z 
wojskiem, jaką miłością je darzy i z jaką dumą na nie patrzy. 
Defilada kompanii Morskiego Batalionu została wielokrotnie 
sfilmowana 1 była wyświetlana w kinach,w dodatku do Polskiej 
Kroniki Filmowej w początkach roku 1945.

Pobyt w spokojnym, nie zniszczonym wojną Włocławku, zo
stał doskonale wykorzystany na podniesienie pod każdym wzglę
dem Batalionu.

Bohaterski 1 druzgocący potęgę wroga marsz na zachód 
trwał. Czuliśmy 1 wiedzieliśmy, że w każdej chwili pójdziemy 
naprzód, do Bałtyku, by tam objąć służbę, do której przygo
towywaliśmy się.

Na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego 
nr 00217/0p. z dnia 31 marca 1945 r. Morski Batalion Zapaso
wy przeniósł się z Włocławka do Gdańska i Gdyni. 0 sposobie 
zmiany miejsca postoju zarządził Dowódca Batalionu na odpra
wie w dniu 2 kwietnia 1945 r. o godz. 5 rano:

- miejscem postoju Batalionu jest dopiero co zdobyty 
Gdańsk, dokąd Batalion wyjeżdża natychmiast;

- Batalion wysyła do Gdyni Oddział Detaszowany w si
le 56 ludzi pod dowództwem mjr. Tarnowskiego 1 kpt. Trzciń
skiego ;

- do zlikwidowania spraw gospodarczych we Włocławku 
pozostaje grupa ludzi pod dowództwem kpt.Branieokiego i ppor.



44

Owczyńskiego. Do tej grupy zostali dołączeni wszyscy chorzy 
oficerowie i marynarze*

Z zapałem i radością załadowywał się Batalion rano dnia 
2 kwietnia 1945 r. na przybyłe samochody, w ostatni etap swo
jej drogi, na której końcu był Bałtyk. W czasie postoju w 
Toruniu doznaliśmy gorącego przyjęcia od mieszkańców podczas 
odpoczynku na ulicy Św. Ducha, koło dawnych koszar Oficer
skiej Szkoły Marynarki Wojennej. Orkiestra Batalionu koncer
towała na samochodzie, a poszczególne kompanie śpiewały swo
je popisowe piosenki, które mieszkańcy Torunia darzyli hucz
nymi oklaskami.

Niebawem ruszyliśmy w dalszą drogę przez Chełmżę, Gru
dziądz, Gniew i Tczew. Za Torunlęm otrzymaliśmy rozkaz zała
dowania broni z powodu możliwości napotkania w nocy band nie
mieckich, zwłaszcza w terenach zalesionych.

Dnia 3 kwietnia o godz. 3 rano Batalion osiągnął Tczew, 
po opuszczeniu którego ujrzeliśmy Gdańsk, płonący i dymiący 
na całej swej przestrzeni. O godz. 5 przybyliśmy do Gdańska, 
gdzie wszystko było jeszcze ciepłe, tchnące oddechem dopie
ro co ukończonej walki. Tu 1 ówdzie wyciągano z piwnic 1 ruin 
niemieckich żołnierzy i oficerów. Płonąoe i walące się domy, 
zabici 1 ranni oraz nieprzytomni ze strachu i narzekający 
głośno na swego wodza mieszkańcy - gdańszczanie, dopełniali 
obrazu całości. Od czasu do czasu przelatywały jeszcze po
ciski artylerii niemieckiej, która gnieździła się na terenach 
prawego brzegu Wisły 1 dalej na wschód.

Westerplatte 1 wyspa Holm były jeszcze w rękach niemie
ckich. Batalion,po zameldowaniu się u*  wojennego komendanta 
miasta Gdańska gen. lejtnanta Mikulskiego, zakwaterował się 
w dawnej stoczni Sohlohau Werke /obecnej Stoczni nr 1/ 1 
przystąpił do wykonywania powierzonego mu zadania: ochrony 
Stoczni Gdańskiej, fabryki wagonów, a po zdobyciu - również 
wyspy Holm1. Poza tym żołnierze Batalionu stale brali udział 

w gaszeniu pożarów, które co chwila wybuchały.

1Na wymienionych terenaoh znajduje się dzisiaj Stocznia Gdań
ska im. Lenina, Stocznia Północna 1 Gdańska Stocznia Remon
towa.
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W nocy z dnia 6 na 7 kwietnia Kompania Desantowa por. 
Jereczka zostaje wyznaczona do udziału w szturmie na Wester
platte. Jednakże przed wejściem jej do linii Niemcy skapitu
lowali.

W dniu 7 kwietnia odwiedza Batalion w Stoczni Gdańskiej 
Prezydent Krajowej Rady Narodowej Ob. Bierut, którego przy
witała kompania honorowa Batalionu z orkiestrą.

W dniu 10 kwietnia Batalion przenosi się do koszar w No
wym Porcie, gdz-le pozostaje do chwili przeformowania go w 
Szkolny Pułk Marynarki Wojennej, uruchamiając jeszcze swoje 
placówki w Twierdzy2, w Wisłoujściu i na Westerplatte, bio- 
rąc równocześnie żywy udział w życiu politycznym 1 społecz
nym miasta Gdańska.

Detaszowany do Gdyni oddział Batalionu opuścił dnia 3 
kwietnia 1945 r. o godz. 7 Gdańsk i o godz. 8.30 przybył do 
Gdyni w czasie nalotu samolotów radzieckich na Oksywie. Obro
na przeciwlotnicza niemiecka była jeszcze silna, odłamki po
cisków gęsto padały na Skwer Kościuszki. Niemcy bronili się 
jeszcze na Płycie Oksywskiej, a na morzu kręciło się jeszcze 
17 jednostek wojennych z krążownikiem typu "Leipzig" na cze
le, zapuszczając się jeszcze w pierwszych dniach głębiej niż 
na połowę Zatoki Gdańskiej.

Po zameldowaniu się dowódcy u wojennego komendanta mia
sta Gdyni pułkownika gwardii Slerglejenki i zakwaterowaniu 
się w rejonie Skweru Kościuszki, oddział detaszowany otrzymał 
zadanie wzięcia udziału w niszczeniu spodziewanego desantu 
niemieckiego na odcinku hotel "Polska Riwiera" - chłodnia 
gdyńska.

Marynarzom ścisnęło się żalem serce na widok bestialsko 
zniszczonego portu gdyńskiego. W mieście wiele zmian nie by
ło, tylko mocno drażniły oczy zamknięcia przeciwczołgowe ulic, 
gęsto poustawiane. Bardzo liczne trupy niemieckie całą war
stwą zaścielały Nabrzeże Polskie na odcinku od dworca mor
skiego aż po chłodnię.

2Chodzl o twierdzę Latarnia w Wisłoujściu, zabytkowy zespół 
fortyfikacyjny, z którym wiążą się początki dawnej floty 
polskiej.
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Po drugiej stronie kanału widać było kręcących się po 
Płycie Oksywskiej Niemców, którzy od czasu do czasu strzela
li bądź to z karabinów do celu na Nabrzeżu Polskim, bądź też 
z dział do miasta.

Oddział detaszowany zabezpieczył Stocznię Gdyńską.
Dnia 5 kwietnia od strony Dębogórza, Kosakowa i Pogórza 

10 gwardyjska dywizja piechoty Armii Radzieckiej, z którą 
chlubnie współdziałała 1 Brygada Pancerna imienia Bohaterów 
Westerplatte, zdobyła Oksywie.'

Ludność Oksywia serdecznie witała swych wybawców, a gdy 
wkrótce po tym zjawili się od strony Gdyni marynarze Morskie
go Batalionu, jednemu z mieszkańców wyrwał się taki okrzyk: 
"Jezus, Maria! Polscy marynarze też już tu są! Skąd wyście 
się tu wzięli?" "My już od Lublina do was idziemy" - padła 
odpowiedź.

Ze wzruszeniem wstępowali na Płytę Oksywską żołnierze 
Morskiego Batalionu, zarówno ci, którzy byli jej obrońcami w 
roku 1939, jak i ci, którzy ją po raz pierwszy oglądali. Oksy
wie - to miejsce, które w roku 1939 nie kapitulowało, lecz 
zostało zdobyte, gdzie krew polskiego żołnierza i marynarza 
obficie tę ziemię zrosiła, a 1 wróg nie mniejszymi stratami 
swoje zwycięstwo opłacił.

Na Oksywiu oddział detaszowany zabezpieczył Warsztaty 
Remontowe Marynarki Wojennej. Na terenie portu wojennego Nie
mcy postawili dużo baraków, budynków oraz porobili baldachi
my nad dawnymi ostrogami w basenie nr 1. Kasyno oficerów flo
ty było już spalone. Bardzo przykry widok sprawiał leżący na 
podłodze sali balowej klubu charakterystyczny 1 znany wszy
stkim żyrandol, na gorących zgliszczach po pożarze w dniu 5 
kwietnia 1945 r.

Marynarzom oddziału detaszowanego jako pierwszym przy- 
padł zaszczyt podniesienia polskiej bandery wojennej na ORP 
"Korsarz" w dniu 8 kwietnia 1945 r. i odbycia pierwszych rej
sów do Gdańska i Helu na własnych wodach pod własną ban
derą.
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Po obu stronach szosy Gdynla-Oksywie, na wysokości ele-
3 ktrówni Gródek i mostka, aż po rzeźnię, Obłuże i Paged , te

reny torfowisk były silnie zaminowane minami przeciw piecho
cie. Na jednej z nich ginie 7 kwietnia marynarz Cielepa, a 
kilku innych żołnierzy Batalionu zostaje rannych.

Od czasu do czasu padają pociski wroga z Helu i z morza. 
Okręty niemieckie nie wchodzą już tak głęboko w Zatokę, jak 
na początku, lecz trzymają się coraz bliżej Helu. Mieszkańcy 
Gdyni i Oksywia coraz liczniej wracają do swoich domostw, mia
sto z każdym dniem coraz bardziej się ożywia.Przybywają rów
nież bardzo licznie oficerowie i marynarze. Z każdym dniem 
życie w mieście coraz więcej normalizuje się.

Z Morskiego Batalionu Zapasowego, sformowanego w Lubli
nie jako zalążek Marynarki Wojennej, powstała Kadra Marynar
ki Wojennej w Nowym Porcie, a przydzielona w czerwcu 1945 r. 
do dawnych koszar Marynarki Wojennej na Oksywiu kompania ma
rynarzy, która oczyściła koszary 1 pokryła dachy budynków, 
była pierwszym kursem powojennej Szkoły Specjalistów Mors
kich, pod dowództwem kmdr. por. Boczkowskiego 1 kmdr. ppor. 
Kasperskiego.

Z oddziału detaszowanego w Gdyni, którego trzon stanowi
ła dawna Kompania Techniczna z Lublina, powstał Oddział Okrę
tów Pomocniczych i Przystani, a po uzupełnieniu oficerami i 
szeregowymi - Dowództwo Głównego Portu Marynarki Wojennej.

Od pierwszej zaraz chwili marynarze Batalionu przystąpi
li do rozminowania miasta i portu Gdynia, oczyszczania go z 
porzuconej po działaniach wojennych amunicji, niewypałów bomb 
i pocisków artyleryjskich, ażeby zapobiec nieszczęśliwym wy
padkom wśród ludności cywilnej, a zwłaszcza dzieci, oraz że
by nie dopuścić do gromadzenia środków wybuchowych w niepo
wołanych rękach.

Z dniem 31 sierpnia 1945 r. Morski Batalion Zapasowy 
przeformowany został w Szkolny Pułk Marynarki Wojennej /.../

3Autor ma na myśli 
Obłużu przez firmę

osiedle zbudowane przed wojną na górnym 
"Paged" /Polska Agencja Drzewna/.



Kmdr ppor. mgr inż. Henryk Zieliński

JEDNOSTKI ARTYLERII NADBRZEŻNEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
W PLANACH OBRONY WYBRZEŻA W LATACH 1945 - 1949

1. Koncepcje wykorzystania artylerii nadbrzeżnej 
do obrony Zatoki Gdańskiej Jako głównego rejonu 
dyslokacji i bazowania sił Marynarki Wojennej

Odzyskanie przez Polskę szerokiego wybrzeża morskiego wy
magało, oprócz przedsięwzięć natury politycznej, administra
cyjnej 1 gospodarczej, utworzenia sił zbrojnych zdolnych do 
obrony granic morskich.

Sformowany już wcześniej, bo jeslenlą 1944 r. 1 Samodziel- 
ny Morski Batalion Zapasowy miał za zadanie wyszkolenie nie
zbędnych kadr, które mogłyby zapewnić ochronę i bezpieczeńs
two odzyskanych portów oraz stać się bazą kadrową dla two
rzenia Marynarki Wojennej. Batalion ten jako regularny od
dział Marynarki Wojennej wiosną 1945 r. wkroczył u boku Armii 
Radzieckiej do wyzwolonego Gdańska i Gdyni.

Prace organizacyjne nad tworzeniem ludowej Marynarki Wo
jennej posuwały się szybko naprzód. Rozkazem Naczelnego Do
wódcy Wojska Polskiego z dnia 7 lipca ustalono organizację 
Marynarki Wojennej. Do czasu przybycia z ZSRR przewidziane
go na stanowisko dowódcy Marynarki Wojennej kontradmirała 
Jana Abramowa obowiązki pełnił szef Sztabu Głównego, którym 
został wyznaczony dotychczasowy szef Radzieckiej Misji Mor
skiej komandor dyplomowany Jan Szyllngowski1’.

Przed powstałymi organami dowódczymi Marynarki Wojennej 
stanęły dwa poważne zadania. Jednym z nich była rozbudowa Ma
rynarki Wojennej w celu zapewnienia obrony wybrzeża od Bra
niewa po Szczecin, drugim - maksymalne zespolenie składu oso-

^W.Radzlszewskls Powstanie i rozwój Marynarki Wojennej PRL, 
z dziejów oręża polskiego na morzu, Gdynia 1968, s.184.
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bowego Marynarki z narodem i zapewnienie ludnośoi Wybrzeża 
właściwych warunków pokojowej pracy nad tworzeniem podstaw 
gospodarki morskiej. Zadania te były trudne 1 odpowiedzial
ne. Wynikało to z 1'ompletnego braku okrętów i uzbrojenia mor
skiego oraz znacznego wydłużenia linii wybrzeża w stosunku 
do okresu przedwojennego. Trudności spowodowane były zde
wastowaniem urządzeń portowych, zaminowaniem wód przybrzeż
nych 1 portów. Wynikały z ciężkiej sytuacji gospodarczej ca
łego kraju wyniszczonego wojną i okupacją.

W związku z zakończeniem pierwszych, najtrudniejszych 
prac organizacyjnych, w czym wielką pomoc okazali oficerowie 
radzieccy, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego wydał 15 grud
nia 1945 r. rozkaz personalny, którym przeprowadził szereg 
zmian na szczeblu Dowództwa 1 Sztabu Głównego Marynarki Wo
jennej. Stanowisko szefa Sztabu Głównego, z czasowym pełnie
niem obowiązków dowódcy Marynarki Wojennej, objął kmdr dypl. 
Adam Mohuczy, który powrócił do kraju we wrześniu tegoż ro
ku2.

Równolegle z prowadzonymi pracami nad organizacją 1 wy
posażeniem Marynarki Wojennej w Jednostki pływające, wiosną 
1946 r. Dowództwo Marynarki Wojennej przystąpiło do tworze
nia systemu ohrony wybrzeża od strony morza. Podstawą tego 
systemu miały byó ośrodki obrony stałej pod nazwą obszarów 
nadmorskich: gdyńskiego, szczecińskiego, kołobrzeskiego 1 
usteckiego. Obszary nadmorskie, aby mogły wykonywać postawio
ne przed nimi wielostronne zadania, należało wyposażyć w jed
nostki artylerii nadbrzeżnej, łączności oraz wojska inżynie
ryjno-saperskie. Ponadto dwa z nich - gdyński 1 szczeciński 
- miały posiadać flotylle okrętów wojennych. Obrona wybrzeża 
nie objętego przez poszczególne obszary nadmorskie spoczywać 
miała na oddziałach artylerii zmotoryzowanej 1 kolejowej, któ
rych formowanie miał przeprowadzić główny inspektor artylerii 
Wojska Polskiego przy współpracy z dowódcą Marynarki Wojen
nej .

2Tamże, s.186.
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Najsilniej rozbudowany miał być obszar Gdyni - planowa
nej na bazę główną sił Marynarki Wojennej. Drugim pod wzglę
dem znaczenia był obszar szczeciński, potem ustecki i koło
brzeski. Organizację obszarów nadmorskich zamierzano prze
prowadzić etapami. I tak w 1946 r., w celu jak najszybszego 
zapewnienia obrony ujść Wisły i Odry, miało nastąpić utworze
nie Gdyńskiego i Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego. Do
wództwa obszarów znajdować się miały w Gdyni i Świnoujściu. 
W roku następnym planowano dalszą rozbudowę obydwu tych ob
szarów i rozpoczęcie formowania Kołobrzeskiego Obszaru Nad
morskiego. W 1948 r. planowano zakończenie budowy obszarów 
gdyńskiego, szczecińskiego i kołobrzeskiego oraz rozpoczęcie 
prac organizacyjnych nad tworzeniem obszaru usteckiego.

Formowanie Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego rozpoczę
ło się już w marcu 1946 r. Do końca kwietnia 1946 r. utworzo
ne zostało dowództwo obszaru oraz komenda 1 kwatermistrzo
stwo Portu Wojennego Świnoujście. Stanowisko dowódcy Szcze
cińskiego Obszaru Nadmorskiego objął kmdr Włodzimierz Steyer, 
który pełnił te obowiązki do dnia 1 marca 1947 r., kiedy to, 
w związku z wyznaczeniem go na stanowisko dowódcy Marynarki 
Wojennej, przekazał obowiązki kmdr. por. Marianowi Wojcie- 3 
szkowi .

Opracowany przez Sztab Generalny Wojska Polskiego podział 
całego obszaru kraju na okręgi wojskowe zmniejszył znaczenie 
i rolę, jaką dotychczas przypisywano obszarom nadmorskim. Po
dział ten objął również wybrzeże morskie, z wyłączeniem tyl
ko ściśle ograniczonych rejonów baz morskich. Nadal jednak 
aktualny był problem formowania jednostek, które miały pod
legać dowódcy Marynarki Wojennej, a mianowicie artylerii nad
brzeżnej, specjalnych jednostek lądowych 1 lotnictwa mors
kiego.

W związku z brakiem typowego sprzętu 1 uzbrojenia dla 
artylerii nadbrzeżnej w pierwszym okresie formowania Marynar-

3Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, Szefostwo Artylerii, 
sygn. 2/10, s.31. Projekt planu użyola stałej artylerii 
nadbrzeżnej do obrony Gdyni, Jako głównej bazy Marynarki 
Wojennej.



51

ki Wojennej, Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego przydzieli
ło jej pięć baterii czterodziałowych kalibru 122 mm z wypo
sażenia wojsk lądowych. Należy zaznaczyć, że było to jednak 
tylko tymczasowe wyjście z sytuacji. W przyszłości bowiem za
mierzano uzyskać działa artylerii nadbrzeżnej od Związku Ra
dzieckiego. W związku z tym przystąpiono do opracowywania 
planów przyszłej dyslokacji Jednostek obrony wybrzeża, głów
nie artylerii nadbrzeżnej.

Na podstawie rozkazu organizacyjnego Naczelnego Dowódcy 
Wojska Polskiego nr 0110 z dnia 21 lipca 1946 r., ustalające
go Gdynię jako przyszłą bazę główną Marynarki Wojennej, peł
niący obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej szef Sztabu Głów
nego kontradmirał Adam Mohuczy przesłał w dniu 19 sierpnia 
1946 r. Marszałkowi Polski Michałowi Żymierskiemu projekt 
planu użycia stałej artylerii nadbrzeżnej do obrony Gdynl\ 

By spełnić wymagane zadania bazy, Gdynia musiała posiadać do
brze zorganizowaną obronę własną uwzględniającą trzy zasadni
cze kierunki, które wymagały ścisłego powiązania ze sobą, to 
Jest obronę od strony morza 1 lądu oraz obronę powietrzną. 
Projekt ujmował jedynie jeden z elementów obrony od strony 
morza, jaki stanowi artyleria nadbrzeżna. Związane to było z 
koniecznością rozmieszczenia dział nadbrzeżnych, które miano 
otrzymać w najbliższym czasie ze Związku Radzieckiego. Naj
ważniejsze problemy, które zostały omówione w projekcie - to 
analiza położenia bazy Gdynia pod względem obrony od strony 
morza, zadania artylerii nadbrzeżnej użytej w obronie bazy 
Gdynia, wybór rodzaju artylerii 1 Jej rozmieszczenie oraz 
przeznaczenie poszczególnych baterii .

Dokonując analizy położenia bazy Gdynia pod względem obro
ny od strony morza, w projekcie omówiono poszczególne kierun
ki zagrożenia przez ewentualnego przeciwnika. Na kierunku 
północnym 1 północno-zachodnim oddzielał bazę od morza pas 
lądu o szerokości 35 km, który uniemożliwiał dużym okrętom 
nieprzyjaciela podejście w celu ostrzeliwania Jej ogniem 

*Tamże.
5Tamże.
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artylerii z tego kierunku. Blorąc to pod uwagę podkreślono, 
że kierunek ten broniony powinien być jedynie przeciwko dzia
łaniom desantowym.

Kierunek północny i północno-wschodni był zasłonięty pół- 
wyspem Hel na odległość 20-25 km od bazy. Pozwalało to na 
zbliżenie się do Gdyni na odległość skutecznego ostrzeliwa
nia jej ogniom dalekonośnej artylerii okrętowej. Wymagał więc 
ten kierunek przeciwstawienia własnej artylerii dużego kali
bru.

Kierunek wschodni 1 południowo-wschodni był to jedyny 
kierunek otwarty od strony morza, który umożliwiał okrętom 
nieprzyjaciela podejście w stronę Gdyni. Jako kierunek bez
pośredniego zagrożenia wymaga*  skutecznego zamknięcia go og
niem własnej artylerii w sposób uniemożliwiający przeciwni
kowi przekroczenie linii: cypel Hel - ujście Martwej Wisły 
oraz przeciwstawienia własnej artylerii dużego kalibru, aby 
uniemożliwić ostrzeliwanie z tego kierunku Gdyni artylerią 
dalekonośną. Pozostałe kierunki, tj. południowy 1 zachodni, 
należały do lądowej obrony bazy.

Według omawianego projektu artyleria nadbrzeżna użyta do 
obrony bazy Gdynia, powinna nie dopuścić do ostrzeliwania ba
zy artylerią głównego kalibru większych jednostek przeciwni
ka niszcząc je względnie zmuszając do przebywania poza za
sięgiem ogniowym swych dział, tj. około 35-40 km. Zadaniem 
jej miało być również zwalczanie lekkich sił przeciwnika, 
ubezpieczających siły główne lub usiłujących przerwać się na 
wody wewnętrzne bazy znajdujące się poza linią cypel Hel - 
ujście Martwej Wisły. Artyleria użyta do obrony Gdyni miała 
ponadto zwalczać okręty przeciwnika, usiłujące operować na 
wodach przyległych do bazy w celu przeprowadzania rozpozna
nia, wysadzenia desantu, postawienia min lub przetrałowanla 
zagród minowych bazy. Mniejsze kalibry użytej artylerii nad
brzeżnej miały zwalczać lekkie jednostki przeciwnika usiłu
jące przemknąć się na redę lub do portu w celu przeprowadze
nia atakótr torpedowych na okręty stojące na kotwicy lub w 

. 6 porcie .

6Tamże.
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W propozycjach dotyczących rozmieszczenia poszczególnych 
baterii uwzględniono zasadę konieczności oddalenia baterii od 
bazy poprzez wysunięcie ich w kierunku morza na odległość za
pewniającą niedopuszczenie przeciwnika do wejścia na wody 
wewnętrzne bazy, obejmujące Zatokę Pucką 1 częściowo Zatokę 
Gdańską. Kierowano się również myślą odsunięcia ewentualnej 
walki artyleryjskiej z przeciwnikiem Jak najdalej od bronio
nego obiektu oraz możliwością skutecznego zwalczania nie
przyjaciela w wypadku jego wtargnięcia na wody wewnętrzne ba
zy. Proponując rozmieszczenie baterii uwzględniono także mak
symalną możliwość wspierania ogniem artyleryjskim działania 
własnych sił lądowych w odniesieniu do operacji przeciwdesan
towych.

Przestrzegając powyższych zasad proponowano następujące 
rozmieszczenie baterii i ich rodzaje:

- bateria ciężka o kalibrze 280 mm - na Helu, na pół
noc od dworca kolejowego;

- bateria średnia nr I o kalibrze 203-180 mm - w rejo
nie ujścia Martwej Wisły;

- bateria średnia nr II o kalibrze 150—130 mm -w rejo
nie cypla Redłowo;

- bateria średnia nr III o kalibrze 150-130 mm - w 
rejonie Jastarnla-Kuźnica;

- bateria średnia nr IV o kalibrze 150-130 mm -w rejo
nie cypla Hel.

Według projektu baterie artylerii nadbrzeżnej w ten spo
sób pomyślane i rozmieszczone spełniać miały następujące za
dania: bateria ciężka znajdująca się na Helu i bateria śred
nia z rejonu ujścia Martwej Wisły - obie współdziałając ze 
sobą - spełniać miały zadanie niedopuszczenia do ostrzeliwa
nia bazy artylerią głównego kalibru większych jednostek prze
ciwnika. Poza tym miały zwalczać jego siły lekkie ubezpiecza
jące siły główne, a szczególnie występujące grupowo. Ten ro
dzaj sił miał stanowić również zasadniczy cel dla współdzia
łających ze sobą baterii średniej rozmieszczonej na cyplu Hel 
oraz baterii średniej znajdującej się u ujścia Martwej Wisły.

Zadanie zwalczania okrętów przeciwnika, usiłujących ope-
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rować na wodach przyległych do bazy, należeć miało do bate
rii średnich rozmieszczonych w rejonie Jastarnia-Kuźnica oraz 
w rejonie cypla Hel. Współdziałać z nimi w wykonywaniu tego 
zadania miała bateria średnia rozmieszczona u ujścia Martwej 
Wisły. Zwalczanie lekkich jednostek przeciwnika,usiłujących 
przedrzeć się na redę lub do portu w celu przeprowadzenia 
ataków torpedowych na okręty stojące w porcie lub na kotwicy, 
miały wykonywać wszystkie projektowane baterie średniego ka
libru. Planowano również wzmocnienie siły ognia baterii dla 
obrony bezpośredniej wejść do portów Gdyni i Gdańska po
przez opracowanie dodatkowego planu przewidującego użycie 
najmniejszych kalibrów, to jest od 12,7 do 105 mm. Plan ten 
miał ujmować także problem zagród wejściowych oraz najwrażli
wszych punktów nadbrzeża. Wszelkie niezbędne szczegóły miały 
zostać uzgodnione dodatkowo po opracowaniu przeciwlotniczej

71 lądowej obrony bazy .
Poza wymienionymi zadaniami wszystkie baterie wspierały

by ogniem artyleryjskim wszelkie działania własnych sił lą
dowych w granicach swoich możliwości, tj. w zależności od 
zasięgu ogniowego. Z przydziału zadań poszczególnym bateriom 
wynikało, że na baterie z rejonu ujścia Martwej Wisły spada
ła konieczność reagowania na wszystkie operacje przeciwnika 
z kierunków wschodnich oraz na terenie wód wewnętrznych Gdy-’ 
ni. Powstała stąd uzasadniona potrzeba wzmocnienia tego rejo
nu baterią dodatkową mniejszego kalibru dla odciążenia ba
terii rozmieszczonej u ujścia Martwej Wisły, przeznaczonej do 
zwalczania lżejszych jednostek.Proponowano jako najodpowied
niejszy kaliber tej baterii 120-130 mm.

W zakończeniu swego projektu kontradmirał Mohuozy uza
sadnił konieczność podanego rozmieszczenia baterii artylerii 
nadbrzeżnej do obrony Gdyni 1 ioh rodzajów. Stwierdził on, 
że posiadanie baterii ciężkiej podyktowane było konieczno
ścią bronienia rejonu bazy do Jej stanowisk artylerii śred
niej włącznie, które w wypadku słabszej obrony mogłyby ulec 
bezkarnemu zniszczeniu przez każdą artylerię o sile i zasię

^Tamże, s.30
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gu większym niż posiadana bateria średnia. Zaprojektowano 
tylko jedną baterię ciężką, jednakże pewna i skuteczna obro
na wymagała posiadania trzech baterii ciężkich, które powin
ny być rozmieszczone na Helu, w rejonie ujścia Martwej Wisły 

8 i w rejonie Rozewie-Władysławowo .
Zlokalizowanie stanowisk baterii ciężkiej na Helu po

dyktowane było tym, że półwysep Hel w proponowanym rejonie 
rozmieszczenia baterii dominował nad wszystkimi możliwymi 
kierunkami zbliżenia się okrętów przeciwnika do Gdyni. Z do
świadczeń działań wojennych lat 1939 1 1945 wynikało, że Hel 
był miejscem najbardziej odpowiednim. Lokalizacja baterii 
ciężkiej na Helu wynikała również z tego, że proponowany re
jon posiadał trzy gotowe w bardzo dobrym stanie poniemieckie 
żelbetowe stanowiska i wieżę do kierowania ogniem, co zmniej
szyłoby koszt instalacji baterii w tym miejscu o 50%.

Na stanowisku nr I, tj. u ujścia Martwej Wisły, projekto
wano większy kaliber średni 180-203 mm, gdyż bateria ta mia
ła współdziałać z baterią ciężką, jak również bronić Jej w 
wypadku zaatakowania. Winna ona zatem siłą ognia 1 zasięgiem 
dorównywać prawie baterii ciężkiej. Odsunięcie Jej na wschód 
od Gdańska podyktowane było koniecznością wysunięcia zasięgu 
własnego ognia w kierunku wschodnim oraz umożliwienia bez
piecznej pracy w porcie gdańskim podczas walk artyleryjskich 
tej baterii. Proponowany teren lokalizacji baterii w delcie 
Wisły stanowił wyspę posiadającą naturalne warunki dla sku
tecznej obrony stanowiska, tym samym zaś zapewniał silne 
wsparcie ogniowe prawego skrzydła ewentualnej obrony lądowej 
na Wiśle.

Rozmieszczenie baterii na cyplu Redłowo według projektu 
podyktowane było tym, że wzniesienie na wspomnianym cyplu do
minowało nad wejściem do portów Gdyni i Gdańska. Wspólnie z 
baterią rozmieszczoną u ujścia Martwej Wisły posiadałaby ona 
w swoim zasięgu ogniowym wejście do portu gdańskiego, a z 
baterią rozmieszczoną w rejonie Jastarnia - Kuźnica - wejście 
do portu gdyńskiego. Zgodnie ze swym przeznaczeniem i z za

8Tamże, s.31.
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łożeniami taktycznymi bateria znajdująca się na cyplu Redło- 
wo powi, i posiadać dostatecznie duży zasięg i szybkostrzel- 
ność, stąd najbardziej odpowiadający jej kaliber był 130 mm. 
Do współdziałania z baterią w zwalczaniu małych i szybkich 
jednostek wdzierających się na redy i do portów przeznaczo
ne miały być na wypadek mobilizacji dodatkowe działa małych 
kalibrów, rozmieszczone w bliskości falochronów portów Gdy
ni 1 Gdańska. Rozmieszczenie stanowisk baterii w rejonie 
Jastarnia - Kuźnica wynikało z konieczności zapewnienia 
wsparcia ogniowego oddziałom przeciwdesantowym na całym Pół
wyspie Helskim oraz do obrony portu Władysławowo.

Bateria tego rejonu miała przedłużyć żywotność baterii 
ciężkiej przez zwalczanie celów lżejszych we wspólnym sekto
rze i zasięgu od strony pełnego morza, Jak również poprzez 
obronę samej baterii ciężkiej. Usytuowanie baterii na cyplu 
Hel wynikało z jego dodatnich cech związanych z bardzo do
brym ostrzałem całej Zatoki Gdańskiej oraz dużymi możliwo
ściami obronnymi samego półwyspu. Średni kaliber baterii uz
nano w tym miejscu za konieczny ze względu na jedyną drogę 
przedzierania się lekkich jednostek, które zwalczać należało 
ogniem bezpośrednim 1 dostatecznie szybkim, a na które nie 
opłaca się zużywać amunicji, zwłaszcza luf artylerii cięż
kiej .

Pismem nr 0608 z dnia 31 października 1946 r., skierowa
nym do pełniącego obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej szefa 
Sztabu Głównego kontradmirała Mohuczego, Minister obrony na
rodowej Marszałek Polski Michał Żymierski nie zaakceptował 
przedstawionego mu projektu. Odpowiedz ministra była nastę
pująca: "Planu użycia artylerii nadbrzeżnej do obrony bazy 
Gdynia nie zatwierdziłem, ponieważ nie był uzgodniony z. do
radcą przy Dowództwie Marynarki Wojennej, komandorem Szylln- 
gowsklm" . Niezatwierdzenle projektu użycia artylerii nad
brzeżnej wynikało z wydanego wcześniej zarządzenia ministra 
obrony narodowej, w myśl którego ważniejsze decyzje operacyj- 

9Tamże, s.32, pismo Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego 
nr 0608 z dnia 31 X 1946 r.
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ne i organizacyjne powinny być uprzednio uzgadniane z Głów
nym Doradcą Misji Radzieckiej przy Dowództwie Marynarki 
Wojennej.

Brak akceptacji przedstawionego przez dowódcę Marynarki 
Wojennej projektu rozmieszczenia artylerii nadbrzeżnej nie 
zahamował tempa prac nad organizacją jej pierwszych jednos
tek, które miały stać się bazą dla formowania artylerii nad
brzeżnej Marynarki Wojennej w oparciu o dostarczone ze Związ
ku Radzieckiego typowe dla tego celu działa 1 sprzęt.

Realizując te założenia w połowie 1946 r. postanowiono 
zorganizować pierwszą jednostkę, którą miał być Dywizjon Ar
tylerii Nadbrzeżnej Marynarki Wojennej.

2. Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej zalążkiem 
?2£raujflę^ch_slg_jednostek_artylerll 

Marynarki Wojennej

Zgodnie z rozkazem organizacyjnym Naczelnego Dowódcy 
Wojska Polskiego nr 0129 z dnia 19 sierpnia 1946 r. o sfor
mowaniu 31 Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej Ma
rynarki Wojennej oraz w oparciu o rozkaz szefa Departamentu 
Poborów 1 Uzupełnień, dowódca Okręgu Wojskowego nr 3 gen. 
dyw. W.Strażewski wydał rozkaz, w którym polecił dowódcom 4 
1 5 dywizji piechoty wydzielić z 4 baterii 6 pułku artylerii 
lekkiej 13 podoficerów oraz z 4 baterii 22 pułku artylerii 
lekkiej 9 podoficerów i 34 kanonierów określonych specjal
ności. Wyznaczeni ludzie za pośrednictwem przedstawiciela 
Głównego Inspektoratu Artylerii mieli być przekazani do 76 
Warszawskiego Pułku Artylerii Manewrowej w Toruniu. Ponadto 
wymienieni dowódcy mieli wydzielić z 4 dywizji piechoty 61 
poborowych oraz z 5 dywizji piechoty 60 poborowych. Wyzna
czeni ludzie mieli być odpowiednio dobrani pod względem bu
dowy ciała i wzrostu tak, aby odpowiadali wymogom stawianym 

10 artylerzystorn nadbrzeżnym .

10Tamże, Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej, sygn. 9/1, s.18, 
rozkaz organizacyjny nr 053/0rg.
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W okresie formowania się dywizjonu w Toruniu przygotowy
wano koszary w Gdyni-Redłowle. W tym celu dowódca Marynarki 
Wojennej polecił przejąć od 88 pułku artylerii przeciwlotni
czej i zabezpieczyć do czasu przybycia organizującego się 
Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej koszary Marynarki Wojennej 
w Redłowie** .

We wrześniu 1946 r. dowódca Marynarki Wojennej wydał rów
nież zarządzenie regulujące zagadnienia związane z organiza
cją życia 1 tokiem szkolenia przyszłego DAN. Zarządził on, aby 
z chwilą przybycia oficerów 1 szeregowych, w Dywizjonie Arty
lerii Nadbrzeżnej rozpocząć Intensywne przeszkolenie całej 
obsady dla potrzeb artylerii nadbrzeżnej. Okres przeszkolenia 
zakończyć miano do maja 1947 r. Na dzień 1 czerwca 1974 r. 
Dywizjon miał mleć gotowy personel do obsadzenia baterii i 
rozpoczęcia szkolenia w ramach całej jednostki. W okresie 
wstępnego przeszkolenia przewidywano uruchomienie następują
cych kursów: unitarnego dla poborowych, tzw. rekruckiego, 
informacyjnego, podoficerskiego dla specjalności artylerii 
nadbrzeżnej oraz oficerskiego dla oficerów artylerii nad
brzeżnej .

Szkolenie poborowych miano rozpocząć w czwartym dniu 
przybycia Dywizjonu według programu Kadry Marynarki Wojennej 
1 zakończyć w styczniu 1947 r. Po przeszkoleniu unitarnym na
leżało przystąpić do dalszego szkolenia artyleryjskiego wed
ług programu kursu informacyjnego, zwracając szczególną uwa
gę na znajomość 1 obsługę posiadanego sprzętu.

Kurs informacyjny miał rozpocząć się po dwóch tygod
niach od chwili przybycia obsady Dywizjonu Artylerii Nad
brzeżnej do Gdyni. Pierwsze dwa tygodnie przeznaczono na za
gospodarowanie 1 przejście do normalnego toku służby w nowym 
miejscu postoju jednostki. Kurs informacyjny odbyć mieli 
wszyscy artylerzyśei podoficerowie i szeregowcy starszych 
roczników, którzy nie byli przewidziani do udziału w szko
leniu unitarnym poborowych. Kurs Informacyjny odbywać się 
miał równolegle ze szkoleniem poborowych, a jego zakończenie

Tamże, Dowództwo Marynarki Wojennej, sygn. 67/1, s.75,
rozkaz tajny dowódcy Marynarki Wojennej z 29 VII 1946 r.



59

przewidywano na grudzień 1946 r. Miał on stanowić podstawę 
do dokonania selekcji i właściwego doboru na czteromiesięcz
ny kurs podoficerski specjalności artylerii nadbrzeżnej,któ
ry planowano rozpocząć 1 lutego 1947 r. według ramowego pro
gramu.

Kurs artylerii nadbrzeżnej dla oficerów miał się rozpo
cząć również 1 lutego 1947 r., równolegle z kursem podofi
cerskim. Kurs mieli ukończyć wszyscy oficerowie artylerzyścl 
przydzieleni z wojsk lądowych oraz oficerowie polltyczno-wy- 
chowawczy.

Ramowe programy kursów: informacyjnego, podoficerskiego 
i oficerskiego zostały tak ustalone, że soboty były dniami 
wolnymi od zajęć. Dowódca DAN-u miał wykorzystać je dla ce
lów organizacyjnych 1 gospodarczych. Obsadę instruktorów i 
wykładowców na kurs podoficerski miano załatwić w ramach Dy
wizjonu, natomiast obsada wykładowców dochodzących na kurs 
oficerski leżała w kompetencji oficera artylerii Dowództwa 
Marynarki Wojennej. Ponadto oficer mechanik Dowództwa Mary
narki Wojennej otrzymał polecenie przydzielenia na stałe 
starszego podoficera o specjalności elektryka,dobrze obezna
nego z artyleryjską instalacją elektryczną. Podoficer ten 
miał prowadzić prace montażowe przy Instalowaniu urządzeń 
elektrycznych baterii oraz być Instruktorem na wszystkich 
kursach.

Dowódca DAN-u do dnia 3 każdego miesiąca miał przedsta
wiać dowódcy Marynarki Wojennej sprawozdanie ze stanu wy
szkolenia i organizacji Dywizjonu. W tym samym czasie, gdy 
Sztab Główny Marynarki Wojennej przygotowywał dyspozycje 
związane z zabezpieczeniem lokum oraz bazy szkoleniowej no
wej jednostki, komisja pod przewodnictwem kmdr, ppor. Zbignie 
wa Przybyszewskiego przyjęła 31 Dywizjon Artylerii Nadbrzeż
nej, który z dniem 30 września 1946 r. podlegał jej rozkazom 
i wszedł w skład Marynarki Wojennej.

W meldunku złożonym głównemu inspektorowi artylerii 
Wojska Polskiego w Warszawie kmdr ppor. Przybyszewski stwier
dził, że poziom umysłowy poborowych przydzielonych Dywizjo
nowi przez 22 Pułk artylerii lekkiej był zbyt niski dla wy-
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mogów artylerii nadbrzeżnej. Na 61 żołnierzy nie było żad
nego z ukończonymi siedmioma klasami szkoły podstawowej, a 

12 większość z niob miała ukończone zaledwie od 2 do 5 klas
Dywizjon przybył do Gdyni 2 października 1946 r. i zo- 

13 stał rozlokowany w koszarach w Redłowie . Koszary te były 
nowoczesnym budynkiem wybudowanym w 1938 r. dla 2 baonu mors
kiego. Odpowiadały one całkowicie swemu przeznaczeniu, w wy
niku działań wojennych zostały jednakże zdewastowane i wyma
gały dość poważnych remontów oraz prac konserwatorskich. Ze 
względu na zbliżający się okres zimowy ważne stało się szyb
kie uruchomienie centralnego ogrzewania, wodociągów i pralni 
mechanicznej, ponieważ na skutek braku tych elementarnych 
urządzeń sanitarnych w samym tylko listopadzie 1946 r. w Iz
bie chorych Dywizjonu leczyło się 120 marynarzy. Po zakończe
niu tych instalacji liczba chorych wybitnie się zmniejszyła.

Pomimo poważnych trudności Dywizjon otrzymał część sprzę
tu kwaterunkowego, Jak stoły i ławki, co umożliwiło urucho
mienie Jadalni dla oficerów i marynarzy. Brak było jednakże 
sprzętu do urządzenia kasyna oficerskiego, jak również sto
łów 1 szaf biurowych dla wyposażenia kancelarii sztabu. Poza 
tym brak było sprzętu dla właściwego zorganizowania izby cho> 
rych, a zwłaszcza szaf na narzędzia lekarskie 1 leki.

Rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej w październiku 1946r, 
przemianowano stopnie wojskowe wojsk lądowych całego stanu 
osobowego Dywizjonu na stopnie Marynarki Wojennej. Oficero
wie, podoficerowie i marynarze otrzymali po Jednym komplecie 
granatowego umundurowania marynarskiego oraz po dwie zmiany 
ciepłej bielizny. Dla całego stanu Dywizjonu brak było galo
nu na odznaki stopni wojskowych, a dla oficerów 1 starszych 
podoficerów czapek i emblematów.

Ustalony rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego 
etat przewidywał w Dywizjonie 30 oficerów, 101 podoficerów 1 

12 Tamże, sygn. 9/1, s.25, pismo dowódcy DAN do Głównego In
spektora Artylerii WP z dnia 4 IX 1946 r.

13 Tamże, sygn. 9/6, s.77, sprawozdanie okresowe z prac orga
nizacyjnych i wyszkolenlotYych DAN w okresie od 2 X 1946 r. 
do 31 XII 1946 r.
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257 marynarzy. Stan faktyczny na dzień 1 stycznia 1947 r. 
wynosił 28 oficerów, 95 podoficerów 1 245 marynarzy. Razem 
368 osób14. Według wykształcenia stan ofcierów, podoficerów 
i szeregowych wyglądał następująco:

Tabela 1

Poziom wykształcenia żołnierzy 31 DAN według stanu z dnia 
1 I 1947 r.15

Wykształcenie ’ Ofice- [ Podofi- j Szere- { Razem 
| rowie j cerowle j gowcy }

;= = = = === = = 3= = = = = = = = ==^ = = ===== = 4: = = = === = = == =f ==== === = =$= == = == =: === =
Analfabeci i - i - j 1 j 1

iii
Do 4 klas szkoły | - } 9 ’ 54 | 63
podstawowej | ■
7 klas szkoły | 4 j 72 ] 185 ’ 261
podstawowej | }
2 klasy gimnazjum ’ 8 ' 7 ’ *15
Mała matura i 6 i 5 } 5 [ 16
Duża matura { 7 | 2 | - } 9
Wyższe nie ukoń- I 2 i - l - i 2
czone
Wyższe ukończone i 1 i - i - i 1

Ogółem: } 28 95 • 245 ! 368

Stanowiska dowódcy dywizjonu, zastępcy dowódcy dywizjo
nu do spraw liniowych 1 6 podofloerów-lnstruktorów zostały 
obsadzone ze składu osobowego Marynarki Wojennej. Reszta ob
sady personalnej została przydzielona z jednostek lądowych.

Obsada kadrowa najważniejszych stanowisk 31 Dywizjonu 
Artylerii Nadbrzeżnej przedstawiała się następująco: dowódca 
dywizjonu - kmdr ppor. Zbigniew Przybyszewski, zastępca do
wódcy do spraw polityczno-wychowawczych - por. mar. Zbigniew 

14 Tamże, sygn. 9/7, s.22, meldunek o stanie bojowym 31 DAN 
z dnia 30 XII 1946 r. 13

13Tamże, sygn. 12/6, s.16, sprawy personalne szeregowców.
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Tenerowlcz, szef sztabu - por*  mar. Edward Tepczyński, dowód
ca baterii szkolnej - por. mar. Jerzy Dreszer, dowódca I ba
terii - por. mar. Ferdynand Brzeżniakiewicz, dowódca II ba
terii - por. mar. Zbigniew Torbacki, dowódca III baterii 
por. mar. Henryk Paciorek. Etat przewidywał również 6 pra
cowników kontraktowych, w tym 1 maszynistkę i 5 pracownio 
fizycznych. Całkowity etat oficerów, podoficerów i szerego- 
wych przewidziany był na 388 osóbx . Przydzielono również do 
31 Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej 10 koni i 5 wozów. Poza 
tym tabor transportowy składaó się miał z 1 samochodu osobo
wo-terenowego, 3 samochodów ciężarowych i ,5-tonowych, 1 samo
chodu 3-tonowego, i samochodu sanitarnego, 3 motocylki, 1 
traktora, 2 przyczep i 8 rowerów. Z powyższego taboru jed
nostka faktycznie posiadała w grudniu 1946 r. zaledwie 2 sa
mochody ciężarowe 1,5-tonowe.

Po przybyciu do Gdyni Dywizjon przystąpił do szkolenia 
unitarnego poborowych, a następnie do prac gospodarczych 
związanych z zagospodarowaniem. Cała obsada Dywizjonu, z wy
jątkiem baterii poborowych, wykonywała prace gospodarcze do 
połowy listopada 1946 r. W tym czasie doprowadzono do porząd
ku budynki koszarowe 1 cały rejon zakwaterowania, zabezpie
czono budynki na okres zimowy, przygotowano zapasy ziemnia
ków, jarzyn i opału na zimę.

Już w pierwszych tygodniach powojennych żołnierze Wojska 
Polskiego aktywnie włączyli się do ogólnonarodowego wysiłku 
nad odbudową leżących w gruzach miast, zdewastowanego prze
mysłu, komunikacji i innych dziedzin gospodarki narodowej. 
Nie zabrakło wśród żołnierskich rąk i nadbrzeżnych artyle- 
rzystów. Mimo nawału prac związanych z zagospodarowywaniem 
się Dywizjonu w nowym miejscu postoju, w październiku 1946 r. 
17 podoficerów i marynarzy wyjechało na sianokosy w ramach 
pomocy Państwowym Nieruchomościom Ziemskim /późniejsze PGR/.

Szkolenie unitarne poborowych, określone jako kurs re
krucki, rozpoczęto 4 września 1946 r. według 3,5-mieslęcz-

i6Tamże, sygn. 9/7, s.17, sprawozdanie z lustracji przepro
wadzonej w trybie nadzoru prokuratorskiego w 31 DAN z dn. 
2 XII 1916 r.
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nego programu szkolenia Kadry Marynarki Wojennej. Stan ba
terii poborowych wynosił 5 oficerów, 13 podoficerów i 121 ma- 

17 rynarzy . Pod koniec listopada 1946 r. wszyscy uczestnicy 
szkolenia unitarnego wykonali pierwsze szkolne strzelanie z 
kbk oraz rzut bojowym granatem zaczepnym. Wyniki osiągnię
to na ogół dobre. W dniu 24 listopada 1946 r. odbyło się za
przysiężenie nowo wcielonych poborowych.

Po zakończeniu prac gospodarczych rozpoczęto szkolenie 
artyleryjskie Dywizjonu. Został zorganizowany podstawowy kurs 
artylerii nadbrzeżnej dla podoficerów i marynarzy starszego 
rocznika przydzielonych z jednostek lądowych. Celem kursu 
było zapoznanie się obsług z nowym sprzętem artyleryjskim i 
nowymi warunkami służby. Podstawowy kurs artylerii nadbrzeż
nej został zaplanowany na 12 tygodni szkoleniowych, dających 
w sumie 360 godzin wykładowych. Kurs rozpoczęto 18 listopada 
1946 r. Normalny tok szkolenia 1 służby był utrudniony, po
nieważ baterie do połowy grudnia, tj. do chwili przejęcia 
przez baterię poborowych, oo trzeci dzień pełniły służbę 
wartowniczą. Podstawowy kurs artylerii oprócz wyszkolenia 
obsług do obsadzenia stanowisk bojowych baterii miał również 
za zadanie dokładne zapoznanie się personelu instruktorskie
go z nowym sprzętem i przygotowanie niezbędnej bazy do pro
wadzenia następnych kursów podoficerskich 1 oficerskich,któ- 
re miały być organizowane w najbliższym czasie.

W trakcie szkolenia wynikło szereg różnych trudności, któ
re kadra dywizjonu musiała pokonywać. Brak było między In
nymi instrukcji opisów sprzętu armat 130 mm w języku polskim, 
instrukcji działoczynów i innych, które to instrukcje opra
cowywali podoficerowie-instruktorzy , jak st. bosm. Hilary 
Grzybowski, chor. Ludwik Wilczyński 1 inni. Dywizjon nie po
siadał też żadnego opisu amunicji. Należy zaznaczyć, że opi- 

18 su takiego nie było w ogóle w Marynarce Wojennej .

1 7x,Tamże, sygn. 9/6, s.58, sprawozdanie okresowe z wyszkole
nia za okres od 4 X 1946 r. do 31 X 1946 r.

l$Tamże, s.56, sprawozdanie okresowe z wyszkolenia za okres 
od 4 X 1946 r. do 31 X 1946 r.
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Dla celów szkoleniowych i instruktorskich Szefostwo 
Uzbrojenia Marynarki Wojennej przy współudziale Dywizjonu w 
listopadzie i pierwszej dekadzie grudnia 1946 r. zainstalo
wało w rejonie koszar dwie armaty szkolne 130 mm i jedną ar
matę 37 mm oraz kozioł do nauki ładowania. Największą trud
nością przy instalowaniu dział był brak dźwigu o odpowiedniej 
konstrukcji i nośności. Brak ten usunięto przez wyremontowa
nie poniemieckiego dźwigu artyleryjskiego o nośności 8 ton, 
który sprowadzono z Helu.

Dla ogólnego zorientowania w zasadach organizacji bate
rii nadbrzeżnej, wszystkich oficerów Dywizjonu zapoznano z 
urządzeniami stanowisk artylerii nadbrzeżnej byłego DAN-u na 
Helu. Do końca 1946 r. cała obsada Dywizjonu została prze- 
mundurowana w sorty granatowe. Pluton łączności zainstalował 
w tym czasie linie telefoniczne między budynkami koszarowymi 
i zakończył prace związane z instalacją radiowęzła koszaro- 

19 wego z 20 głośnikami .
Do prowadzenia pracy kulturalno-oświatowej Dywizjon po

siadał 4 świetlice stałe w bateriach oraz i ogólną dywizjo
nową i 3 świetlice leśne na wolnym powietrzu. Świetlice ba
teryjne były słabo wyposażone. Oprócz dekoracji ścian, na któ
re składały się godła, portrety dostojników państwowych, ha
sła, gazetki ścienne i wykresy, nic więcej w nich się nie 
znajdowało. Całkowicie brak było podstawowego sprzętu kwate
runkowego - ławek, stołów i szaf. W niektórych bateriach 
świetlice mieściły się w izbach marynarskich, odgrodzone je
dynie szafkami nocnymi. W baterii szkolnej świetlica była je
dnocześnie wykorzystywana jako sala wykładowa. Świetlica dy
wizjonowa była stosunkowo najlepiej zaopatrzona i wyposażona 
w niezbędny sprzęt. Spełniała ona rolę pomieszczenia, w któ
rym organizowano różne imprezy i przedsięwzięcia ogólnodywl- 
zjonowe. Jednak w okresie zimy, a szczególnie mrozów, również 
ta świetlica nie nadawała się w pełni do wykorzystania.

W takich warunkach efekty pracy świetlicowej były nikłe, 
a zarówno sama praca świetlicowa, jak i Jej organizowanie

Tamże, sygn. 50/2, s.25, rozkaz dzienny nr 45 z dnia 23X11 
1946 r.



65

były mocno utrudnione. Przeprowadzona kontrola w trybie nad
zoru prokuratorskiego w grudniu 1946 r. ustaliła, że kwater
mistrzostwo 31 Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej znajdowało się 
jeszcze w stadium organizowania. Na aktualny stan osobowy 
brak było swetrów, szali zimowych, czapek oficersklch,a przy
dzielone dla oficerów płaszcze i buty były przeważnie za ma
łe. Brak było także szczotek do obuwia, szczoteczek 1 prosz
ku do zębów, materiału naprawkowego do reperacji obuwia i 

20 kompletów reperacyjnych do naprawy odzieży
W gospodarce żywnościowej stan zapasów zimowych był nie

wystarczający. Przeprowadzona kontrola stwierdziła również 
poważne braki w stanie opału na zimę.

Omawiając sytuację w Dywizjonie w okresie jego formowania 
i pierwszych miesięcy pobytu na Wybrzeżu, należy uwzględniać 
fakt, że składał się on z żołnierzy w znacznej części fronto
wych, zebranych z kilku pułków artylerii. Część tych żoł
nierzy reprezentowała nie zawsze najwyższy poziom dyscypliny 
wojskowej. Mając to na uwadze dowódca Dywizjonu w przedsta
wionym dowódcy Marynarki Wojennej sprawozdaniu postulował 
zwolnienie do rezerwy szeregowych starszych roczników, którzy 
mieli poza sobą więcej niż dwa lata służby wojskowej. Dla 
lepszego odzwierciedlenia istniejącej wówczas sytuacji można 
przytoczyć fakt, że w samym tylko październiku 1946 r. ukara
no 47 marynarzy, głównie za niesubordynację wobec przełożo
nych, niedbały stosunek do służby i samowolne oddalanie się 

21 z rejonu zakwaterowania
W planie zamierzeń szkoleniowych Dywizjonu na 1947 r. 

przewidywano następujące najważniejsze przedsięwzięcia: zor
ganizowanie kursu artylerii nadbrzeżnej dla oficerów przy
dzielonych z jednostek lądowych oraz podobnego kursu dla pod
oficerów, zorganizowanie kursu artylerii nadbrzeżnej dla pod
chorążych z Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu, zorgani
zowanie kursów specjalistycznych dla marynarzy w specjalnoś-

Tamże, sygn. 9/7, s.16, sprawozdanie z lustracji- przepro
wadzonej w trybie nadzoru prokuratorskiego w 31 DAN z dnia 
2 XII 1946 r. 

2 i Tamże, sygn. 9/1, s.55, sprawy personalne za 1946 r.
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cl artylerzysty 1 dalmierzysty, przeszkolenie na kursach w 
Szkole Specjalistów Morskich marynarzy specjalności radio
telegrafistów, elektryków, kucharzy i pirotechników, wyszko
lenie przydzielonego kontyngentu poborowych, wyszkolenie ba
terii w alarmach: bojowym, pożarowym 1 przeciwdesantowym 
oraz wachty bojowej i przeciwlotniczej.

Rozwój Marynarki Wojennej, a w jej składzie również 31 
Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej, w latach 1946-1947 odbywał 
się w trudnej sytuacji politycznej kraju. W decydujące sta
dium wchodziła wówczas walka o utrwalenie władzy ludowej. Ma
rynarka Wojenna, realizując postawione przed nią zadania, 
przyczyniła się w poważnym stopniu do umacniania władzy lu
dowej na Wybrzeżu. Uwidoczniło siQ to najwyraźniej podczas 
udziału w dwóch wielkich kampaniach politycznych prowa
dzonych przez Polską Partię Robotniczą i skupione wokół 
niej siły rewolucyjne w walce z reakcją. Kampaniami tymi by
ły referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego. W 
akcji przedwyborczej czynny udział wziął również 31 Dywizjon 
Artylerii Nadbrzeżnej. Wykonując rozkaz dowódcy Marynarki 
Wojennej dotyczący niedopuszczenia do wrogich wystąpień, za
pewnienia porządku 1 spokoju w okresie przedwyborczym 1 wy
borczym dowódca Dywizjonu przedsięwziął następujące środki: 
nawiązał ścisły kontakt z komendantem posterunku Milicji 
Obywatelskiej w Gdynl-Orłowie, wzmocnił kontrolę dokumen
tów osób wchodzących na teren koszar, zorganizował służbę 
pogotowia, którą w ciągu 24 godzin pełniły na zmianę posz- 

22 czególne baterie .
W związku z tym, że ogrodzenie okalające teren koszar w 

wielu miejscach było uszkodzone, zostały wprowadzone również 
patrole wojskowe, które w godzinach nocnych pilnowały, by 
nikt na teren koszar nie mógł się dostać. Ponadto w dniach 
18, 19 i 20 stycznia 1947 r. dowódca Dywizjonu zarządził peł
ną gotowość bojową. Oprócz wyżej wymienionych przedsięwzięć 
natury organizacyjnej w ramach jednostki, 3 oficerów, 1 pod
oficer oraz 4 marynarzy z 31 Dywizjonu Artylerii Nadbrzeż-

^Tamże, sygn. 9/7, s.9, pismo dowódcy 31 DAN do dowódcy Ma
rynarki Wojennej z dnia 7 XII 1946 r.
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nej wzięło udział w utworzonych przez Marynarkę Wojenną 
grupach propagandowo-ochronnych. Grupy te prowadziły pracę 
propagandową, zapewniały spokój i bezpieczeństwo komisji wy
borczych 1 ludności oraz zakładały komitety obywatelskie 
wspólnie z Polską Partią Robotniczą, Polską Partią Socjali
styczną i Stronnictwem Ludowym.

12 lutego 1947 r. rozpoczęto pierwszy kurs oficerów arty
lerii nadbrzeżnej przy 31 Dywizjonie Artylerii Nadbrzeżnej, 
który zakończono w llpcu tego roku przeprowadzeniem egzami
nów. Najlepsze oceny uzyskali por. mar. Jerzy Dreszer, por. 
mar. Jerzy Nasiłowski oraz por. mar. Henryk Paciorek.’ Prze
prowadzony równocześnie kurs podoficerski artylerii nadbrzeż
nej ukończyło z wynikiem pozytywnym 42 podoficerów i maryna
rzy, a kurs podoficerski dalmierzystów nadbrzeżnych - 8 ma- 

23 rynarzy .
W kwietniu 1947 r. nastąpiły zmiany personalne na stano

wiskach dowódców pododdziałów 31 Dywizjonu Artylerii Nad
brzeżnej. Por. mar. Jerzy Dreszer ze stanowiska dowódcy ba
terii szkolnej został przeniesiony na zastępcę dowódcy dywi
zjonu do spraw liniowych, por. mar. Henryk Paciorek ze sta
nowiska dowódcy baterii III został wyznaczony na dowódcę ba
terii szkolnej, a por. mar. Stanisław Skiba objął baterię III.

Wracający w kwietniu 1947 r. z wojennej tułaczki po mo
rzach 1 oceanach świata do wyzwolonej ojczyzny m/s "Batory" 
był wizytowany przez Prezydenta RP Bolesława Bieruta. Dla 
uczczenia tego faktu artylerzyści nadbrzeżni pod dowództwem 
por. mar. Henryka Paciorka oddali z poniemieckich armat 105mm 
pierwszy w historii ludowej Marynarki Wojennej salut artyle
ryjski24.

W lipou 1947 r. nastąpiła zmiana dyslokacji baterii II, 
która zgodnie z rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej została 
przeniesiona z Gdyni do Nowego Portu celem wykonania prao 
przygotowawczych pod budowę stanowisk na Westerplatte. Do
wódcą baterii był wówczas por. mar. Tadeusz Śluz. Ze względu 

on .
Tamże, Dowództwo Marynarki Wojennej, sygn. 35/4, s.162, roz
kaz tajny dowódcy Marynarki Wojennej nr 81 z 5 IX 1947 r. 

21Relacja ustna komandora H.Paciorka,byłego dowódcy baterii 
szkolnej 31 DAN.
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na wybitnie niesprzyjające warunki geologiczne, uniemożliwia
jące budowę różnorodnych stanowisk niezbędnych dla normalnej 
egzystencji baterii i Jej działalności bojowej, decyzja roz
mieszczenia II baterii na Westerplatte została zmieniona. W 
początkach 1948 r. bateria ta została przeniesiona na Półwy
sep Helski. W tym samym czasie zdecydowano również o roz- 

25 mieszczeniu I baterii w rejonie Gdyni .
Zmiana dyslokacji części jednostek 31 Dywizjonu Artyle

rii Nadbrzeżnej pociągnęła za sobą pewne straty w szkoleniu 
liniowym ze względu na konieczność wykonywania prao przy 
przygotowywaniu terenu pod budowę nowych stanowisk ogniowych 
i instalowaniu dział. Brak gotowych stanowisk do wykonywania 
strzelań artyleryjskich zmuszał do szkolenia obsług jedynie 
teoretycznie. Najbardziej niekorzystnie odbijało się to na 
uczestnikach kursów podoficerskich artylerii nadbrzeżnej, któ
rzy nie wykonywali przewidzianych programem strzelań z armat 
37 i 130 mm, a godziny szkolenia przeznaczone na ten cel wy
korzystywano dla pogłębienia wiadomości z obsługi sprzętu 
oraz na praktyczną budowę stanowisk i montaż dział. W lepszej 
sytuacji znajdowali się oficerowie, którzy ze względu na 
brak innych możliwości doskonalili swoje umiejętności kiero
wania ogniem artyleryjskim, wykonując strzelania lądowe na 

26 poligonie w Toruniu
W dniu 12 sierpnia 1948 r. pierwszą baterię 31 Dywizjonu 

Artylerii Nadbrzeżnej wizytował minister obrony narodowej 
Marszałek Polski Michał Żymierski. Po zapoznaniu się z ogól
ną organizacją baterii oraz sprzętem znajdującym się na po
szczególnych stanowiskach bojowych, minister zezwolił na roz
poczęcie pierwszego w dziejach ludowej Marynarki Wojennej 

07 
strzelania artylerii nadbrzeżnej • Na punkcie kierowania 
ogniem obok marszałka znajdowali się szef Zarządu Politycz-

25Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, DAN, sygn. 14/7, s.29, 
rozkaz dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 9 VII 1947 r.

2®Taraże, Szefostwo Artylerii, sygn. 82/71, s. 253, sprawozda
nie z ostrych strzelań lądowych oficerów na poligonie w 
Toruniu.

27Tamże, s.60, sprawozdanie ze strzelań I baterii 31 DAN 
w dniu 12 VIII 1948 r.
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no-Wychowawczego Wojska Polskiego, dowódca Marynarki Wojennej, 
dowódca DAN oraz kierujący ogniem chor. mar. Józef Ćwirko. 
Strzelanie ocenione zostało nu bardzo dobrze. Minister po za
kończeniu strzelania podziękował całej załodze baterii za 
sumienne wykonywanie obowiązków i wzorową postawę, a kierują
cego ogniem wyróżnił awansem do stopnia porucznika marynar- 
ki . Odbyte strzelanie wywarło bardzo korzystne wrażenie na 
obserwujących Je dowódcach. Największe wrażenie wywarło jed
nak na obsługach dział i innych stanowiskach I baterii, które 
były bezpośrednio zaangażowane i osobiście uczestniczyły w 
prowadzeniu ognia. W przedstawionym dowódcy Marynarki Wojen-*  
nej sprawozdaniu z wyszkolenia dowódca Dywizjonu stwierdził, 
że strzelanie wywarło dodatni wpływ nie tylko w I baterii, 
ale i na obsługach pozostałych baterii, które obserwowały 
strzelanie. Marynarze nabrali zaufania do posiadanego sprzętu 
i widzieli teraz przed sobą jasno określony cel szkolenia. 
Kmdr ppor. Z.Przybyszewski biorąo pod uwagę skutki i duży 
efekt mobilizujący, jaki wywarło strzelanie na składzie oso
bowym Dywizjonu, sugerował, aby dążyó w następnych latach 
do zwiększenia ilości strzelań oraz, aby strzelały obsługi 
wszystkich baterii, a nie tylko baterii zmontowanych2,9.

Praca polltyczno-wychowawcza w Dywizjonie, z uwagi na 
skomplikowaną sytuację polityczną kraju, napotykała szereg 
trudności i wymagała dużego zaangażowania i wysiłku zarówno 
dowództwa, jak i całej kadry. Wiązało się to również z sto
sunkowo dużą rotacją ludzi odbywających zasadniczą służbę 
wojskową 1 ich znacznym zróżnicowaniem, zarówno pod względem 
pochodzenia społecznego, jak i wykształcenia oraz przynależ
ności organizacyjnej. Przynależność do partii politycznych i 
organizacji młodzieżowych ludzi wcielanych z poboru na uzu
pełnienie Dywizjonu była mocno zróżnicowana. Tak na przykład 
na 140 poborowych wcielenia jesiennego 1947 r. 72 było nie- 
zrzeszonyoh, a 68 zrzeszonych w partiach politycznych oraz

28Relacja ustna komandora J.Ćwirkl byłego dowódcy I baterii 
31 DAN.

29Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, DAN, sygn.83/9, s.76, 
sprawozdanie polltyczno-wychowawcze.
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organizacyjnych młodzieżowych i związkowych. Ukazuje to tabe
la 2.

Tabela 2

Przynależność do partii politycznych oraz organizacji młodzie
żowych i związkowych poborowych wcielonych do 3i DAN jesienią 
. _30 1947 r.

Nazwa organizacji
i

Liczba 
członków

=============
PPR i
PPS
SL i
SD ’
OM TUR
ZWM |
WICI
Związki Zawodowe
Niezrzeszeni j

Ogółem:

7
7
2
1
6

12
2

31
72

ar »=S3======= = =s

140

To duże zróżnicowanie w przynależności organizacyjnej 
utrudniało właściwe pokierowanie pracą zarówno partyjną, jak 
1 polityczną.

Scalenie ruchu młodzieżowego i powstanie w lipcu 1948 r. J 
Związku Młodzieży Polskiej, a następnie zjednoczenie polskie
go ruchu robotniczego 1 utworzenie w grudniu 1948 r. PZPR by-

■ <- J ło znamiennym wydarzeniem w Siłach Zbrojnych PRL, ponieważ 
oznaczało wprowadzenie do życia wojska ważnego ogniwa umao- | 
niającego system pracy szkoleniowej i rozszerzającego front 
ideowo-politycznego wychowania żołnierzy.

Koła Związku Młodzieży Polskiej powstały w 31 Dywizjonie 
Artylerii Nadbrzeżnej w październiku 1948 r. W listopadzie

3 0 ——
Tamże, sygn. 12/6, s. 143 sprawozdanie dowódoy DAN z dnia
12 XI 194? r.



71

tego roku organizacja liczyła już 187 członków. Pomimo nie
zaprzeczalnych osiągnięć sporo było także w jej działalności 
niedociągnięć, spowodowanych głównie brakiem doświadczenia 
i zdecydowanej bojowoścl w początkowym okresie jej istnienia. 
Dużo pracy w celu uaktywnienia ZMP włożył zastępca dowódcy 
dywizjonu do spraw polityczno-wychowawczych kpt. H. Beldegrin, 
dzięki któremu wzrosło zainteresowanie szkoleniem bojowym 
wśród członków tej organizacji. Zarząd dywizjonowy ZMP w tym 
czasie zajmował się przede wszystkim formallstyczną pracą, 
zaniedbując nawiązywanie indywidualnych kontaktów z członka
mi, co wpływało ujemnie na ich aktywność. Nie potrafiono wy
korzystać osiągnięć przodowników wyszkolenia bojowego 1 poli
tycznego, nie popularyzowano ich wśród członków organizacji 
1 wśród nlezrzeszonych. Zarządy ZMP poszczególnych kół w ba
teriach w wielu przypadkach prowadziły działalność oderwaną 
od rzeczywistych wymogów pododdziałów. Uwidaczniał się także 
brak właściwej współpracy z dowództwem.

W miarę zdobywania doświadczeń, ZMP w 31 Dywizjonie Arty
lerii Nadbrzeżnej zaczął odnosić widoczne sukcesy. Obrano no
we metody i nowe formy pracy, które dawały właściwe rezulta
ty. Organizacja młodzieżowa biorąc na siebie takie zadania, 
Jak podnoszenie poziomi! wyszkolenia bojowego i politycznego 
oraz kształtowanie świadomej dyscypliny poprzez przodownict
wo każdego członka ZMP, stawała się rzeczywistym pomocnikiem 

31 dowódcy 1 wnosiła swój wkład w budownictwo socjalistyczne
Wyposażenie Dywizjonu w sprzęt bojowy uzależnione było 

od postępu budowy stanowisk w poszczególnych bateriach i 
trwało kilka lat. W latach pięćdziesiątych Dowództwo Mary
narki Wojennej, biorąc pod uwagę linię wybrzeża morskiego, 
wymagającą większego rozczłonkowania poszczególnych baterii 
31 Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej, postanowiło zmienić ist
niejącą wówczas strukturę organizacyjną artylerii nadbrzeż
nej. Na decyzję tę wpłynął również fakt, że rozczłonkowanie 
baterii 1 zwiększenie Ich liczby powodowało pewne komplika
cje związane z dotychczasowym scentralizowanym dowodzeniem.

31Tamże, sygn. 123/68, s.21, referat sprawozdawczy przewod
niczącego ZMP w 31 DAN.
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Realizując te założenia rozpoczęto starania o zwiększe
nie liczby baterii nadbrzeżnych i ich wyposażenia, aby można 
było nimi obsadzić najważniejsze rejony wybrzeża. Pierwszym 
etapem na tej drodze było rozwiązanie 31 Dywizjonu Artylerii 
Nadbrzeżnej i usamodzielnienie poszczególnych baterii, które 
organizacyjnie podporządkowane zostały dowódcom baz morskich 

32 lub rejonów umocnionych

3. Zakończenie

Podejmowane próby tworzenia jednostek artylerii nadbrzeż
nej w pierwszych latach po wyzwoleniu natrafiały na różnorod
ne przeszkody, wynikające zarówno z braku typowego sprzętu 
artyleryjskiego, jak 1 specjalistów. Dodatkową trudność spra
wiała również konieczność odpowiedniego przygotowania rejo
nów dyslokacji 1 bazowania jednostek.

Upór i ogromny wysiłek całej kadry 31 Dywizjonu Artyle
rii Nadbrzeżnej potrafił pokonać wszystkie trudności i w re
zultacie uwieńczony został sukcesami, dzięki którym w opar
ciu o stworzoną bazę można było przystąpić do następnego eta
pu, to jest rozwoju ilościowego, jak 1 jakościowego nowych 
baterii artylerii nadbrzeżnej.

Zmiany w poglądach operacyjno-*aktycznych na zasadę pro
wadzenia współczesnych działań bojowych wymagających dużej 
operatywności 1 samodzielności poszczególnych jednostek spo
wodowały, że 31 Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej po czterech 
latach swego istnienia został rozwiązany. Nastąpiła całkowi
ta reorganizacja istniejących baterii związana z koniecznoś
cią dyslokacji nowo powstających jednostek 1 zmienionych za
sad ich podległości. Od tego momentu dotychczasowy scentra
lizowany system dowodzenia bateriami uległ całkowitej zmia
nie. Zostały one podporządkowane dowódcom baz morskich lub 
rejonów umocnionych.

32Tamże, sygn. 123/2, s.45 rozkaz reorganizacyjny nr i z 
dnia 1 XI 1950 r.
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W różnorodnych koncepcjach rozwoju artylerii, której prze
znaczeniem była obrona wybrzeża, rozważano również celowość 
użycia artylerii kolejowej*  Utworzenie jednostki artylerii 
kolejowej w Marynarce Wojennej stanowiło zasadnicze novum, za
równo pod względem samej organizacji, jak 1 braku jakichkol
wiek doświadczeń w tej dziedzinie. Pomimo pewnych trudności 
natury- organlzacyjno-szkoleniowej utworzony Skadrowany Dywi
zjon Artylerii Kolejowej istniał, szkolił się i jedynie ze 
względu na brak sprzętu bojowego nie był w stanie wykonywać 
zadań ogniowych. Poważną przeszkodą w dalszym rozwijaniu arty
lerii kolejowej, obok braku dział i pozostałego sprzętu, sta
nowił zły stan torów kolejowych 1 zbyt małe ilości typowych 
bocznic wzdłuż brzegu morskiego, z których można byłoby pro
wadzić ogień. Zarówno te względy, jak i olbrzymie koszty zwią
zane z budową szeregu nowych odcinków torów 1 bocznic kole
jowych oraz z remontem 1 niezbędną przebudową już istnieją
cych, spowodowały podjęcie decyzji o likwidacji jednostki ar
tylerii kolejowej. Zastąpiono ją stałymi bateriami artylerii 
nadbrzeżnej oraz ruchomymi jednostkami artylerii zmotoryzowa
nej .

Omawiany okres lat 1945-1949 stanowił podstawę rodzących 
się koncepcji najbardziej ekonomicznego wykorzystania arty
lerii nadbrzeżnej do obrony wybrzeża, przygotowania fachowych 
kadr i wysoko kwalifikowanych specjalistów.



Kmdr por. rez. mgr inż. Stanisław Szajna

ROZMINOWANIE MORZA BAŁTYCKIEGO W STREFIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI POLSKI W LATACH 1946-1956

•
Działalność bojowa sił trałowych Marynarki Wojennej na 

wodach strefy odpowiedzialności Polski, zapoczątkowana bez
pośrednio po zakończeniu działań wojennych przez Flotę Bał
tycką ZSRR, przyczyniła się do stosunkowo szybkiego udostęp
nienia żegludze naszych głównych portów. Niszcząc miny mor
skie, oddając żegludze oczyszczone tory wodne do portów, a 
rybakom coraz większe akweny połowowe, siły trałowe umożli
wiły ożywienie i przyspieszenie rozwoju gospodarczego wybrze
ża.

Próba zebrania i przedstawienia - niełatwych już dziś do 
odtworzenia - powojennych zmagań z zagrożeniem minowym ma na 
celu zachowanie możliwie jak najwierniejszego obrazu tamtych 
lat. Opracowanie niniejsze ma na celu przedstawienie olbrzy
mich trudności, jakie musiano pokonać, zwłaszcza bezpośrednio 
po zakończeniu działań wojennych, aby skutecznie włączyć się 
do prowadzonej przez wszystkie państwa nadbałtyckie walki o 
oczyszczenie morza z zagrożenia minowego.

W opracowaniu pominięto ze względów redakcyjnych omówie
nie udziału Floty Bałtyckiej ZSRR w likwidacji niebezpieczeń
stwa minowego w portach polskich i w strefie odpowiedzialnoś
ci Polski w pierwszym okresie powojennym. Zagadnienie to zo
stanie przedstawione w kolejnym numerze "Biuletynu Historycz
nego" .

Przy całej złożoności problematyki obrony przeciwminowej, 
towarzyszących jej niebezpieczeństwach, trudnościach 1 napię
ciu, walka z minami morskimi była przez długie lata Jednym z 
zasadniczych zadań Marynarki Wojennej. W miarę wykonywania 
trałowań bojowych poszczególnych zagród minowych, załogi tra
łowców zdobywały nowe doświadczenia, doskonaląc organizację 
1 taktykę użycia sił obrony przeciwminowej. Z roku na rok 
zwiększała się efektywność wykonywanych trałowań bojowych.



75

Poczynając od lat pięćdziesiątych siły trałowe Marynarki 
Wojennej samodzielnie kontynuowały zapoczątkowane przez ma
rynarzy radzieckich rozminowywanie akwenów, za bezpieczeńst
wo których odpowiedzialna była Polska.

Praca niniejsza ma także na celu ukazanie ogromnego za
angażowania załóg okrętowych i dowództw poszczególnych szcze
bli, uczestniczących w walce o rozminowanie Bałtyku w pierw
szym dziesięcioleciu po zakończeniu wojny. Bez ofiarności i 
zapału marynarzy, podoficerów i oficerów niemożliwe byłoby 
osiągnięcie sukcesów, jakie stały się udziałem załóg trałow
ców typu "Albatros" i "Delfin". Okrętów tych nie ma już w 
składzie Marynarki Wojennej, pozostały one jednak w pamięci 
wszystkich tych ludzi, którzy na ich pokładach pełnili nie
bezpieczną służbę nad oczyszczaniem z min szlaków żeglugo
wych przy polskich wybrzeżach.

1. Krótki przegląd zaminowania Morza Bałtyckiego 
w II wojnie światowej

Uzbrojenie minowe dawno już zdobyło mocną pozycję we 
wszystkich flotach świata. Jego wysoka efektywność bojowa 
była osiągana poprzez zmasowane użycie min oraz w wyniku 
zmian elementów konstrukcyjnych urządzeń zapalających, wpro
wadzanych przeważnie wtedy, gdy przeciwnik nastawiał się na 
zwalczanie rozpoznanego już wzoru min.

Druga wojna światowa dowiodła niezbicie, że broń minowa, 
zastosowana zarówno ofensywnie jak i defensywnie, jest groź
nym, skutecznym i ekonomicznym środkiem walki na morzu.

Z danych statystycznych wynika, że jeżeli w wojnie krym
skiej użyto 2 600 min, a w wojnie rosyjsko-japońskiej 6 500 
min, to w I wojnie światowej postawiono już około 310 000, a 
w II wojnie światowej ponad 700 000 min.

Szczególne nasilenie minowania występowało na ważnych 
akwenach operacyjnych, na morzach płytkich, w cieśninach, ka
nałach, na podejściach do portów 1 baz oraz na redach 1 rze
kach, Ze względu na to, iż na Bałtyku krzyżowały się intere
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sy głównych państw wojujących, a także ze względu na płyt
kość i podatność morza do prowadzenia na szeroką skalę wojny 
minowej, minowano go bardzo intensywnie przez całą wojnę. 
Zgodnie z danymi zawartymi w protokole nr 11 z 1947 r. Stre
fowego Kolegium d/s rozminowania mórz Barentsa, Bałtyku 1 
Czarnego /BBCzZ/, na Bałtyku postawiono łącznie 69 123 miny 
morskie oraz 15 836 ochraniaczy pola minowego. Z liczby tej 
Niemcy i Finlandia postawiły 60 071, ZSRR - 18 342, Wielka 
Brytania - 2 090, Szwecja - 4 346 oraz Polska - 110 min 1 
ochraniaczy pola minowego.

Oprócz kotwicznych min kontaktowych, wybuchających przy 
bezpośrednim zetknięciu z okrętem, Niemcy już od pierwszych 
dni wojny użyli niekontaktowych min dennych, stawianych z 
okrętów i samolotów. Miny te miały zapalniki magnetyczne, a 
w późniejs? i okresie kombinowane, reagujące dopiero przy 
kolejnym oddziaływaniu na ich czujniki magnetycznych i aku
stycznych pól okrętu. Poprzez zastosowanie tych min Niemcom 
udało się osiągnąć pełne zaskoczenie, tym dotkliwsze, że pań
stwa koalicji antyhitlerowskiej /ZSRR, Wielka Brytania, USA/ 
nie posiadały Jeszcze odpowiednich trałów niekontaktowych do 
zwalczania tego typu min. Należy zaznaczyć, iż miny z tego 
okresu dysponowały już wysoką odpornością przeciwtrałową.

Postawione w zagrodach minowych miny dość skutecznie pa
raliżowały działalność okrętów, szczególnie podwodnych, utrud
niały żeglugę po torach wodnych, blokowały wyjścia z portów 
i baz, powodując wiele strat i szkód w tonażu wojennym i han
dlowym stron walczącycu. Ogółem na Bałtyku od min zatonęło 
blisko 120 jednostek handlowych 1 wojennych.

Stawiając rubieże minowe /kilka zagród/ w poszczególnych 
częściach Bałtyku, państwa wojujące starały się osiągnąć sze
reg korzyści operacyjnych. Niemcy : zamierzali uniemożliwić 
wyjście okrętom Floty Bałtyckiej ZSRR, a szczególnie okrętom 
podwodnym, na środkową i południową część Morza Bałtyckiego 
przez zaminowanie Zatoki Fińskiej oraz przegrodzenie morza 
pomiędzy południowym cyplem wyspy Oland 1 Kłajpedą. Minowa
niem podejść do baz morskich w Rydze,Tallinie, Lipawie, Kron
sztadzie oraz Zatoki Ryskiej stworzyli już od pierwszych dni 
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wojny w czerwcu 1941 r» zagrożenie minowe na wyjściach z por
tów 1 przybrzeżnych torach wodnych.

Niebawem po napaści Niemiec na ZSRR rozpoczęła operacje 
minowe Flota Bałtycka ZSRR, stawiając rubież obronną u wejś
cia do Zatoki Fińskiej, celem niedopuszczenia okrętów nie
przyjaciela, a także minując podejścia do Lipawy oraz sta
wiając zagrody minowe w Zatoce Ryskiej. W późniejszej fazie 
wojny radzieckie okręty podwodne postawiły szereg zagród mi
nowych w rejonie południowego i zachodniego Bałtyku, w tym 
pięć zagród w późniejszej strefie odpowiedzialności Polski.

Z opublikowanych po wojnie danych wynika, że użyta przez 
ZSRR broń minowa najwyższą skuteczność osiągnęła na Bałtyku. 
Na minach postawionych przez Flotę Bałtycką ZSRR Niemcy stra
cili 74 okręty 1 transportowce o ogólnym tonażu ponad 160 000 
BRT.

Chcąc zablokować okręty Kriegsmarine na Bałtyku 1 w re
jonie Cieśnin Duńskich, lotnictwo angielskie przeprowadziło 
tzw. operację "Marlin", która poprzedziła inwazję w Norman
dii. 17 okresie od 17 kwietnia do 6 czerwca 1944 r. samoloty 
angielskie postawiły około 2 000 dennych min niekontakt owych. 
Zaminowane zostały wówczas zatoki: Gdańska, Pomorska, Meklem- 
burska, Kilońska oraz Cieśniny Duńskie. Miny angielskie po
ważnie sparaliżowały żeglugę niemiecką w południowo-zachod
niej części Morza Bałtyckiego, a w późniejszym okresie także 
działalność okrętów Floty Bałtyckiej ZSRR.

Oprócz wymienionych zagród, w końcowej fazie wojny okrę
ty Kriegsmarine postawiły szereg zagród, szczególnie na re
dach 1 torach wodnych opuszczonych portów, celem opóźnienia 
tempa ofensywy Armii Radzieckiej.

Całokształt działalności mlnowo-zagrodowej wskazuje, że 
broń minowa odegrała na Bałtyku, podobnie zresztą jak lwi 
wojnie światowej, zasadniczą rolę i przysporzyła stronom wal
czącym największych strat. Z tych powodów państwa wojujące 
traktowały walkę z zagrożeniem minowym na Bałtyku jako naj
ważniejsze przedsięwzięcie zabezpieczające działalność bojo
wą okrętów, a obrona przeciwminowa uzyskała dominujące zna
czenie w działalności poszczególnych flot.
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2. Zagrożenie minowe w strefie odpowiedzialności Polski

Walka z zagrożeniem minowym nie zakończyła się z chwilą 
kapitulacji faszystowskich Niemiec, Włoch i Japonii. Wręcz 
przeciwnie, wówczas dopiero się ona zaczęła i była prowadzo
na przez większość państw do lat siedemdziesiątych włącznie. 
W czasie bowiem trwania wojny likwidowano tylko te zagrody 
/przebijano tory wodne/, których usunięcia wymagały wzglę
dy operacyjno-taktyczne. Po zakończenia II wojny światowej 
państwa wojujące posiadały w służbie około 650 trałowców mor
skich, 1 080 trałowców redowych, kilka tysięcy adaptowanych 
do tego celu kutrów i trawlerów rybackich oraz pewną liczbę 
statków handlowych, przystosowanych jako przerywacze zagród 
minowych.

Powojenna walka z minami na wodach europejskich miała w 
pewnym stopniu międzynarodowy charakter. Do zbierania 1 upow
szechniania danych o każdym wypadku postawienia min w czasie 
wojny, jak również w celu planowania i koordynacji prac tra
łowych, powołano w 1945 r. w Londynie międzynarodową organi
zację dla usuwania min z wód europejskich. W skład centralne
go organu tej organizacji wchodziły: ZSRR, USA, Wielka Bryta
nia 1 Francja. Organizacja składała się z kolegium central
nego i z czterech kolegiów strefowych. Domeną działania III 
kolegium strefowego /powołanego 26 lutego 1946 r./ z siedzi
bą w Moskwie były morza: Barentsa, Bałtyckie i Czarne. W 
skład kolegium wchodziły: ZSRR, Wielka Brytania, Polska, Da
nia, Norwegia, Finlandia. W charakterze obserwatorów w posie
dzeniach kolegium ućzestniozyli przedstawiciele Szwecji i 
Turcji.

Oprócz centralnego 1 strefowych kolegiów utworzono w Lon
dynie międzynarodową organizację zajmującą się wszechstron
ną informacją o sytuacji minowej, w skrócie IRRA /Interna
tional Routlng and Reporting Authority/. Z ramienia IRRA 
Admiralicja Brytyjska zajmowała się ogłaszaniem i rozpowsze
chnianiem wszelkich informacji dotyczących niebezpieczeństwa 
minowego. Admiralicja wydawała periodyk pt. "NEMEDRI", opisu
jący poszczególne pola minowe oraz przetrałowane 1 oddane do 
żeglugi akweny i tory wodne na wodach europejskich.
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W pierwszych latach po zakończeniu wojny w trałowaniu 
wód europejskich brało udział około 2 000 okrętów. Ich zało
gi liczyły blisko 100 000 marynarzy. Już do końca 1947 r.

2 oczyszczono z min powierzchnię około 125 000 Mm . Pod koniec 
1951 r., gdy większość wód europejskich była już wolna od 
niebezpieczeństwa min kotwicznych, IR RA za zgodą państw ucze
stniczących w Jej pracach została rozwiązana.

W oparciu o § 7 pkt. "a" 1 § 12 "Przepisów międzynarodo
wej organizacji trałowania min na wodach europejskich", 
uwzględniając posiadane przez poszczególne państwa siły tra
łowe, a także możliwości ekonomiczne, w marcu 1946 r. na swym 
pierwszym posiedzeniu kolegium strefowe podzieliło Morze Bał
tyckie na strefy odpowiedzialności państwowej. Ze względu na 
to, że Polska nie przysłała swego przedstawiciela na to po
siedzenie, propozycje kolegium w sprawie granic strefy odpo
wiedzialności Polski, zostały przekazane Jej przedstawicielo
wi na drugim posiedzenia w dniu 26 marca 1946 r. Ponieważ 
północny wierzchołek strefy odpowiedzialności Polski wybie
gał zbyt daleko na wschód /19°40’E/, na trzecim posiedzeniu 
przedstawiciel Polski wniósł poprawkę, zmieniającą Jego współ
rzędne na 55°28’N i 18°40’E.

Tak wlęo granice akwenu odpowiedzialności Polski przebie
gały od wschodu - wzdłuż linii łączącej znak graniczny na 
Mierzei do punktu o współrzędnych « 54°28’N A = 18°4O’E, z 
południa - wzdłuż linii brzegu od granicznego znaku na Mie
rzei do punktu przecięcia na lądzie z południkiem 14°10’E, z 
zachodu - wzdłuż południka 14°10’E i z północy wzdłuż linii 
łączącej punkty:

- 54°48’N A - 14°10»E

« 54°48’N A » 15°32’E

» 55°28’N A « 15°32*E

f » 55°28’N A « 18°40’E
Kolegium strefowe na swym drugim posiedzeniu określiło po

rządek zbierania informacji o niebezpieczeństwie minowym i 
przeprowadzanych trałowaniach. W zależności od stopnia zagro
żenia minowego ustalono klasyfikację poszczególnych akwenów.
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Ponadto zatwierdzono wzór sprawozdań z przeprowadzonych, tra
łować bojowych, składanych przez państwa prowadzące rozmino
wania.

Z początkiem kwietnia 1946 r. Dowództwo Marynarki Wojen
nej otrzymało sprawozdanie z trzeciego posiedzenia kolegiom 
wraz z współrzędnymi i charakterystyką kilkunastu zagród mi
nowych postawionych przez strony walczące w strefie odpowie
dzialności Polski. Zgodnie z przekazanym zaleceniem kolegium, 
trałowania należało przeprowadzać w następującej kolejności: 

- trałowanie dla potrzeb żeglugi międzynarodowej;
- trałowanie wód wewnętrznych własnych portów;
- trałowanie torów wejściowych do portów;
- wyprostowanie, skrócenie 1 poszerzenie już istnie

jących torów wodnych.
Ponieważ kolegium nie dysponowało materiałami o trałowa

ni ach przeprowadzonych przez Niemcy, trałowaniu kontrolnemu 
podlegały wszystkie rejony, w których w czasie wojny stawia
ne były miny. Przyjęto także zasadę, że w pierwszej kolejno
ści trałowane będą zagrody minowe i rejony, w których po
stawiono miny kotwiczne, w stosunku zaś do akwenów zaminowa
nych dennymi minami niekontaktowymi zdecydowano się czekać 
na wyczerpanie się ich źródeł zasilania. Decyzja taka wynika
ła niewątpliwie z lepszego przygotowania ówczesnych sił obro
ny przeciwminowej do trałowania min kotwicznych, większego 
niebezpieczeństwa, jakie stwarzały dla żeglugi stojące na 
niedużym zanurzeniu miny kotwiczne i miny pływające /zerwane 
z minlin/ oraz z informacji Admiralicji Brytyjskiej, że część 
angielskich min niekontaktowych utraciła właściwości bojowe 
z końcem kwietnia 1945 r., a pozostałe utracą je po 3-3,5 
latach. Ponieważ trałowania nlekontaktowe przy nieznajomości 
współrzędnych postawienia min dennych są bardzo czasochłonne 
i wymagają zaangażowania dużych sił, postanowiono przeprowa
dzić Je tylko tam, gdzie było to rzeczywiście niezbędne/wej- 
ścia do portów, redy, awanporty i baseny portowe/.

Należy zaznaczyć, że postawienie części min kotwicznych 
na minllnach łańcuchowych /nie przecinanych przez ówczesne 
trały/ oraz postawienie większości min dennych na podejś- 
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olach do prawie wszystkich portów, znacznie skomplikowało 

trałowanie 1 spowodowało duże Ich natężenie w rejonach więk
szych portów.

W polskiej strefie odpowiedzialności postawiono ogółem 
2 283 miny, z tego 1 627 dennych min niekontaktowych,637 kot
wicznych min kontaktowych oraz 19 ochraniaczy pola minowego. 
Do powyższych danych należy dodać 60 min kotwicznych posta
wionych we wrześniu 1939 r. przez polskie trałowce"Jaskółka", 
"Rybltwa" i "Czajka1* na południe od cypla Helu oraz kilka
dziesiąt kotwicznych min kontaktowych postawionych przez 
okręty podwodne "Wilk", "Ryś" i "Żbik" wokół Półwyspu Hel
skiego. Obie zagrody zostały przetrałowane przez Kriegsmari
ne po zakończeniu działań wojennych z Polską.

Uwzględniając akweny zagrożenia minowego, powstałe w wy
niku postawienia min przez lotnictwo angielskie, w strefie 
odpowiedzialności Polski została zaminowana powierzchnia oko
ło 2 000 Mm2.

Szczególne nasilenie minowania wystąpiło na ważnych akwe
nach operacyjnych, w pobliżu baz, dużych portów 1 na torach 
dojściowych. Na Zatoce Gdańskiej postawiono 14 zagród mino
wych, a powierzchnia akwenu zagrożonego od min wynosiła pra- 

p
wie 900 Mm . W rejonie środkowego wybrzeża postawiono 6 za
gród minowych. Oprócz tego, zatoki Gdańska 1 Pomorska minowa
ne były przez lotnictwo angielskie w ramach operacji "Marlin". 
Z udostępnionych po wojnie danych wynika, że postawiono wów- 

2czas na akwenie o powierzchni około 1 500 Mm ponad 1 400 
dennych min niekontaktowych. W Gdańsku Niemcy postawili 25 
niekontaktowych min dennych. Celem utrudnienia Ich wytrałowa- 
nla, wprowadzono nastawy na licznikach wielokrotności od 1 
do 4 przejść okrętów. Natomiast przy wejściu do portu między 
południkami 18°39,0*E  i 18°40’E oraz na południe od równo
leżnika 54°25,5’N Niemcy postawili 10 niekontaktowych min 
dennych celem blokowania portu. Na redzie portu Gdynia Niem
cy postawili 64 miny nlekontaktowe oraz zaminowali niektóre 
odcinki nabrzeży i basenów portowych /w basenach zatopione 
zostały zwały amunicji, bomb głębinowych 1 lotniczych oraz 
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szereg min kotwicznych i dennych/^-. Ponadto w Gdyni znajdo
wało się trzydzieści kilka wraków statków i okrętów, bądź to 
zatopionych na skutek nalotu lotnictwa angielskiego w grud
niu 1944 r. /m.in. "Sohleswig-Holsteln", który 1.9.1939 r. za
atakował Westerplatte/, bądź też zatopionych celowo przez 
wycofujące się w 1945 r. wojska hitlerowskie /w głównym wej
ściu okręt liniowy "Gneisenau", w wejściu do basenu nr 1 - 
"Danzig"/.

Duże niebezpieczeństwo dla żeglugi morskiej stwarzały 
dryfujące miny, uniemożliwiające na niektórych akwenach że
glugę i uprawianie rybołówstwa. Po uzyskaniu od Wielkiej Bry
tanii uzupełniających danych o mlnowaniaoh, kolegium na trze
cim swoim posiedzeniu ogłosiło akwen położony na północ od 
Rugll jako zagrożony od min 1 zamknięty dla żeglugi. W dniu 
3 stycznia 1948 r. na północ od Niechorza zatonął na minie 
szwedzki szkuner "Allan". Wypadek ten ujawnił Istnienie i na 
tym akwenie zagrożenia minowego, co później potwierdzili 
Anglicy. Dlatego na swym 17 posiedzeniu w 1948 r. kolegium 

2 
postanowiło zamknąć dla żeglugi wspomniany akwen . 

-

1

^Jeszcze długo po wojnie znajdowano amunicję poniemiecką w 
portach i na wodach przybrzeżnych. Na przykład przy oczysz
czaniu nabrzeża nr 91 w porcie Świnoujście w 1973 r. znlsz-s 
ozono 449 bomb głębinowych, 1 940 pocisków artyleryjskich 
małych kalibrów, 1 ‘850 zapalników artyleryjskich w wiązkach 
po 10 - 20 szt. i 820 kg luźnego materiału wybuchowego. W 
latach 1970 - 1974 przy budowie Portu Północnego w Gdańsku 
zniszczono: 75 pocisków artyleryjskich kalibrów 203 mm,491 
pocisków artyleryjskich kalibru 80 - 203 mm, 2 miny, 8 tor-’ 
ped oraz 4 bomby głębinowe.
Po zakończeniu wojny na Morzu Bałtyckim 1 w Cieśninach Duń
skich zatonęło 37 statków na skutek wybuchów pod nimi min, 
a 22 statki zostały uszkodzone. W tym okresie w strefie od
powiedzialności Polski zatonęło na skutek wybuchów min 5 
statków obcych bander, 2 polskie holowniki i 1 barka oraz 2 
kutry trałowe Floty Bałtyckiej ZSRR.
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3. Walka z zagrożeniem minowym w strefie 
odpowiedzialności Polski do roku 1956

Po zakończeniu wojny Polska stanęła wobec poważnego prob
lemu, jakim było oczyszczenie portów 1 uruchomienie żeglugi 
międzynarodowej. Było to zadanie bardzo trudne, przerastające 
nasze ówczesne możliwości.

Marynarka Wojenna była w trakcie początkowej organizacji 
i poza ludźmi pełnymi entuzjazmu 1 woli sprostania stojącym 
gadaniem, nie dysponowała prawie żadnym sprzętem. Nie było 
okrętów trałowych, specjalistów broni podwodnej i nurków-mine- 
rów, jak również odpowiedniego sprzętu do usuwania wraków 
oraz zanieczyszczeń wojennych z basenów 1 red portowych. W 
pierwszych dniach powojennych żaden z portów polskich nie na
dawał się do eksploatacji.

Tymczasem względy polityczne jak również ekonomiczne wy
magały jak najszybszego uruchomienia żeglugi. Powołane do ży
cia Biuro Odbudowy Portów mogło zająć się jedynie uporządko
waniem nabrzeży oraz uruchomieniem lądowego zaplecza portów.

W powstałej sytuacji Rząd Tymczasowy zwrócił się z prośbą 
do rządu ZSRR o oczyszczenie z min i amunicji portów Gdańsk i 
Gdynia oraz przetrałowanie prowadzących do nich torów dojścio- 
wyoh. Prośba spotkała się z pełnym zrozumieniem. Już w dru
giej połowie maja 1945 r. przybyła do Gdańska radziecka misja, 
która ustaliła harmonogram prac trałowych w portach Gdańsk 1 
Gdynia oraz kolejność trałowań na Zatoce Gdańskiej. Tak więc 
prawie natychmiastowa braterska pomoc Floty Bałtyckiej ZSRR 
w rozminowaniu głównych portów umożliwiła uruchomienie żeglu
gi oraz przyczyniła się do ożywienia gospodarczego i stabili
zacji politycznej polskiego wybrzeża.

Rozumiejąc, iż pomoc ZSRR w likwidacji zagrożenia minowe
go w strefie odpowiedzialności Polski nie może zwolnić władz 
polskich z obowiązku aktywnego włączenia się do trałowania po
wojennego oraz mając na uwadze walor polityczno-wojskowy za
gadnienia, Dowództwo Marynarki Wojennej czyniło starania o 
reaktywowanie polskich sił obrony przeciwminowej. Powstały one 
w oparciu o odnalezione w angielskiej strefie okupacyjnej Nie- 
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raiec trałowce "Rybitwa", "Żuraw", "Mewa" i "Czajka" oraz prze
kazane Polsce w dniu 5 kwietnia 1946 r. przez ZSRR trałowce 
typu "Albatros". Z okrętów tych zorganizowano Flotyllę Trało
wców, składającą się z trzech dywizjonów: dywizjonu trałowców 
typu "Czajka" 1 dwóch dywizjonów trałowców typu "Albatros". 
Od tej chwili Marynarka Wojenna mogła rozpocząć przygotowania 
celem jak najszybszego włączenia się do wykonywania zadań 
związanych z oczyszczeniem strefy odpowiedzialności z zagro
żenia minowego.

Trałowce redowe typu "Albatros" były uzbrojone w trały 
kontaktowe Schultza /OTSza/, przystosowane do trałowania po
wierzchniowego kontaktowych min kotwicznych oraz w niekon- 
taktowe pętlowe trały elektromagnetyczne, przystosowane do 
trałowania min magnetycznych. Będące na uzbrojeniu trałowców 
trały akustyczne wz. BAT nie były stosowane w trałowaniaeh po
wojennych ze względu na nlestwierdzenie stawiania w polskiej 
strefie odpowiedzialności min magnetyczno /Indukcyjne/ - aku
stycznych.

Okręty typu "Czajka", z powodu braku odpowiedniego uzbro
jenia trałowego jak również złego stanu technicznego, nie ode
grały większej roli jako trałowce.

Po wcieleniu w skład Marynarki Wojennej trzech trałowców 
typu "Delfin", flotylla wzbogaciła się o okręty specjalnie 
przystosowane do trałowania min nlekontaktowych. Będące na 
uzbrojeniu tych trałowców elektromagnetyczne trały elektrodo
we pozwalały na efektywną walkę szczególnie z minami magnety
cznymi. Same trałowce, ze względu na swą mało magnetyczną 
konstrukcję /drewniane kadłuby/, były mniej zagrożone od min 
ni e k o nt ak t o wy o h .

Początkowe szkolenie załóg okrętów flotylli odbywało się 
bardzo trudnych warunkach, głównie z powodu braku instruk

torów 1 specjalistów oraz braku instrukcji taktycznego uży
cia, opisów budowy i działania uzbrojenia trałowego. Z pierw
szą sprawą częściowo uporano się dzięki wydatnej pomocy ra
dzieckich podoficerów i marynarzy, którzy nauczyli polski*  
załogi praktycznego obsługiwania mechanizmów 1 uzbrojenia 
okrętów. Natomiast brak odpowiednich instrukcji taktycznego 
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użycia uzbrojenia trałowego uniemożliwiał przygotowanie flo
tylli do trałowania i prowadzenia efektywnego szkolenia oraz 
treningów ogólnookrętowyoh. Po otrzymaniu w marcu 1946 r. od 
ZSRR norm i przepisów trałowania trałem Schultza 1 trałem ku
trowym, flotylla we własnym zakresie dokonała tłumaczenia in
strukcji, które zostały zatwierdzone 18 lipca 1946 r., a więc 
już po rozpoczęciu kampanii trałowej.

Brak odpowiednich przepisów, re ulaminów i instrukcji od
nosił się w równej mierze do Innych działów okrętowych. Opóź
nienie wejścia okrętów do kampanii trałowej spowodowane było 
również brakiem pełnych stanów załóg okrętowych.

Ponieważ zarówno dowództwu polskiemu, jak i przewodniczą
cemu kolegium, bardzo zależało na jak najszybszym włączeniu 
trałowców polskich do walki z zagrożeniem minowym, postanowio
no pierwszą kampanię trałową rozpocząć jeszcze w 1946 r. Po
cząwszy od 16 lipca 1946 r. prowadzono trałowanie wschodniej 
krawędzi toru wodnego Gdańsk - Hel. Trałowanie rozpoczęto ce
lowo od akwenu przetrałowanego przez okręty Floty Bałtyckiej 
ZSRR, chodziło bowiem o danie załogom polskich trałowe ów odpo
wiedniej praktyki w chodzeniu w szykach i manewrowaniu z tra
łami. '.V trałowaniu brało udział sześć trałowców typu "Alba
tros". Cztery okręty tworzyły dwie pary trałowe pracujące tra
łem Schultza, a dwa pozostałe występowały w roli wlechosta- 
wów. Trałowanie zakończono pod koniec sierpnia, poszerzając 
tor wodny do 2 Mm.

planie walki z zagrożeniem minowym na 1946 r., przeka
zanym kolegium strefowemu, przewidywano, że siły Marynarki 
Wojennej wykonają trałowanie kontaktowe zagród nr 16 i 17. 
Jednakże ze względu na konieczność przeprowadzenia remontów, 
a także z powodu jesiennych zwolnień do rezerwy oraz jesien
no-zimowych sztormów na Bałtyku, szczególnie poza Zatoką 
Gdańską, trałowanie tych zagród przesunięto na rok 1947» Je- 
sienlą wszystkie trałowce skierowano do remontów w stoczniach. 

W tym czasie kolegium sugerowało Polsce, by w planach na 
rok 1947 ująć trałowanie zagród minowych nr 1 i 2 w rejonie 
Kołobrzegu, nr 55 1 56 w rejonie Darłowa i Ustki, nr 13 
na północny-wschód od Kołobrzegu i ewentualnie zagrody nr 16



86

na północ od cypla półwyspu Hel. Równocześnie kolegium strefo
we uznało trałowanie kontaktowe przeprowadzone w 1946 r.' na 
torze wodnym Nowy Port - pława Hel-3 i zdecydowało otworzyć 
przotrałowany rejon dla pływania.

Dowództwo Marynarki Wojennej, po przeanalizowaniu propo
zycji kolegium dotyczących planu trałowań na 1947 r., zapro
ponowało ze swej strony dodatkowe ujęcie do planu trałowania 
zagród minowych nr 14 i 17.

W tym okresie przewodniczący kolegium poinformował władze 
Marynarki Wojennej, że zgodnie z przyjętą procedurą propozy
cje na otwarcie przetrałowanych rejonów dają państwa, których 
okręty wykonały trałowanie, a kolegium - po akceptacji wnio
sku przez centralne kolegium - wyraża zgodę na otwarcie akwe
nu dla żeglugi. Jednocześnie zalecono by rejony, na których 
nie stawiano min, uznać za wolne dla żeglugi i rybołówstwa, a 
prowadzić wyłącznie trałowania zagród składających się z kon
taktowych min kotwicznych. Zagrody składające się z niekonta
ktowych min dennych należało otwierać w miarę upływania czas
okresu żywotności postawionych na nich min. Jednocześnie po
informowano stronę polską o przedłużeniu czasu żywotności min 
magnetycznych do 4,5 lat, ponieważ okazało się, że poprzednio 
przyjęty okres /3,5 roku/ był za krótki.

W oparciu o przyjęty plan trałowań bojowych na rok 1947, 
dowództwo flotylli trałowców ułożyło harmonogram prac, które 
rozpoczęto w miesiąc po remontach stoczniowych. Czas około 
miesiąca zużyto na uzupełnienie wyposażenia i szkolenie załóg 
z zakresu stawiania i wybierania trałów.oraz chodzenia w ze
spole. Zdecydowano, 'że w pierwszej kolejności flotylla wykona 
trałowanie kontaktowe zagrody minowej nr 16, a następnie za
grody nr 17 1 14. Jednakże z powodu braku doświadczenia wyko
nywania tego typu zadań oraz braku odpowiednich przepisów 1 
instrukcji /przede wszystkim "Przepisów o działalności bojo
wej trałowców"/ flotylla nie była w stanie podać dokładnych 
danych o czasie trałowania poszczególnych zagród /działano na 
wyczucie/.

W marcu przydzielono do flotylli dwa kutry desantowe jako 
pomocnicze wlechostawy do prowadzenia oznakowań na płyclz- 
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nach. W maju i czerwcu zakończono remont siedmiu trałowców 
typu "Albatros".

Kampanię trałową rozpoczęto 10 czerwca 1947 r. trzema 
okrętami. Dalsze cztery okręty wchodziły kolejno do kampanii 
do końca czerwca. Wydajność dobowa trałowców wynosiła 8-10 
godzin pracy na zagrodzie. Okręty bazowały w Helu, tracąc na 
dojście i powrót do portu po przeszło 3 godz. dziennie. Sto
sunkowo długi okres trałowania spowodowany był przypadający
mi w tym czasie licznymi remontami gwarancyjnymi, na skutek 
czego praktycznie jednocześnie trałowały po 3 - 4 okręty. Po
nadto braki w organizacji zaopatrzenia technicznego, kwater- 
mistrzowskiego, nawigacyjnego itp. wpływały ujemnie na efek
tywność trałowania. ,

Niezwłocznie po wykonaniu wspomnianego trałowania flotyl
la przebazowała się do portu Władysławowo 1 w okresie 2-16 
lipca 1947 r. wykonała trałowanie kontaktowe zagrody nr 17, 
położonej na północ od Rozewia. Zlikwidowaniem tej zagrody 
była Polska szczególnie zainteresowana ze względu na wiodące 
przez ten akwen szlaki wodne do portów Zatoki Gdańskiej. W 
trałowaniu zagrody brało udział pięć trałowców. Trałowanie
wykonano za pomocą trału Sohultza, zachowując zanurzenie
16 - 18 m, wymagany przysłon pomiędzy trałami, podwójną krot
ność trałowania 1 prędkość 4 węzły. W sumie przetrałowano po- 

2 wierzchnię 30 Mm . W trakcie realizacji zadania wytrałowano 
dwie kontaktowe miny kotwiczne, z których Jedna wybuchła w 
trale, a drugą rozstrzelano. Ponadto trałowce trzykrotnie 
przerywały trałowanie celem poszukiwania min dryfujących, w 
wyniku czego zniszczono dwie kolejne miny.

Długi okres trałowania zagrody spowodowany był dużą ilo
ścią dni sztormowych oraz słabym zabezpieczeniem materiało
wo-technicznym trałowców. Okręty musiały po paliwo 1 wodę 
chodzić do Gdyni i Helu. Nie potrafiono zorganizować podawa
nia paliwa 1 wody w porcie Władysławowo.

Wniosek Polski o otwarcie dla żeglugi akwenu zagrody nr 
17 nie został przyjęty. Ponieważ w tym rejonie pozostały 
jeszcze nie wytrałowane angielskie niekontaktowe miny denne 
wz. A-IV, kolegium uznało, że otwarcie akwenu dla pływania 
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będzie mogło nastąpić po utracie żywotności przez te miny. 
Natomiast akwen zagrody minowej nr 16 uznano za bezpieczny 
dla żeglugi i rybołówstwa.

Zdobyte doświadczenia w trałowaniu zagród minowych nr 16 
1 17 skłoniły dowództwo Flotylli Trałowców do zwrócenia się 
do Szefostwa Broni Podwodnej z propozycją dostarczenia trału 
przydennego. Potrzebę posiadania tego typu trału flotylla mo
tywowała koniecznością sprawdzenia niższych warstw wodnych 
/np. przy trałowaniu poligonu dla okrętów podwodnych, torów 
wodnych, red itp/.

Kampanię trałową w 1948 r. poświęcono również w całości 
waloe z kontaktowymi minami kotwicznymi. W okresie 12 czerwca 
- 23 sierpnia 1948 r. cztery trałowce prowadziły trałowanie 
akwenu pomiędzy Świnoujściem i Ławicą Odrzańską, a następnie 
toru wodnego Świnoujście - Dziwnów. Z rozkazu dowódcy Szcze
cińskiego Obszaru Nadmorskiego wynika, że okręty trałowały 
przez 4 dni w tygodniu /wtorek, środa, czwartek i piątek/ po 
8 godz. dziennie. Dni postoju w porcie wykorzystywano na uzu
pełnienie zaopatrzenia .1 zajęcia programowe. ’>V wypadku pogody 
uniemożliwiającej prowadzenie trałowania w wyznaczonych dniach 
wykorzystywano je na zajęcia programowe, a trałowanie prowa
dzono w ramach dni przeznaczonych na postój w porcie. W tym 
samym czasie, na sąsiednim akwenie, położonym bardziej na za
chód, trałowce radzieckie prowadziły trałowanie redy portu 
Świnoujście.

Akwen pomiędzy Świnoujściem i Ławicą Odrzańską podzielono 
na dwie części: górną, którą przetrałowano w pierwszej kolej
ności, i część dolną, trałowaną w drugiej kolejności. Tor wod
ny do Dziwnowa przetrałowano na szerokość 400 m. Łącznie w tej 

2 kampanii przetrałowano trałami kontaktowymi około 60 Mm po
wierzchni Zatoki Pomorskiej. Min nie wytrałowano.

Drugim akwenem trałowari przeprowadzonych w 1948 r. były wo
dy przyległe do Kołobrzegu. Działał tu 3 dywizjon trałowców, 
który w okresie 2 maja - 27 września 1948 r. przeprowadził 
kontaktowe trałowanie kontrolne zagrody nr 1 i 2 oraz redy 
portu, przetrałowując w sumie 86 Mm2.
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Z zachowanych dokumentów z tego okresu warto przedstawić 
wykaz pracy okrętów flotylli w 1948 r.
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oZ tabeli wynika, że na przetrałowanie powierzchni 146 Mm 
zużyto prawie 4 000 motogodzin. Należy zaznaczyć, że był to 
najbardziej wydajny rok trałowań, zarówno pod względem prze- 
trałowanego akwenu, jak 1 wysokości wskaźnika efektywności 
trałowania.

Zaplanowane na 1948 r. trałowanie zagród minowych nr 55 
1 56 przeniesiono ze względu na brak możliwości na następny 
rok,

W odniesieniu do trałowań przeprowadzonych przez Marynar
kę Wojenną w 1948 r. kolegium było zdania, że nie mogą one 
zapewnić bezpieczeństwa nawet jednostkom rozmagnesowanym, ao 
to dlatego, że były prowadzone tylko przeciwko kontaktowym 
minom kotwicznym. Z tych powodów jako wolne od min uznano je
dynie akweny zagrody nr 1 i 2. Akweny zagrożone od min den
nych /Zatoka Pomorska/, na których prowadzono trałowania kon
taktowe, pozostały nadal zamknięte dla żeglugi. Pływanie kon
tynuowano tylko po torach wodnych oczyszczonych uprzednio od 
niekontaktowych min dennych.

W 1948 r. przekazano na okręty opisy pętlowego trału ele
ktromagnetycznego i trału akustycznego. Niestety w dalszym 
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ciągu brak było danych na temat taktycznych sposobów użycia 
tych trałów. Znajomość taktyki trałowania niekontaktowego sta, 
wała się sprawą coraz bardziej palącą, ponieważ kolegium co
raz mocniej domagało się rozpoczęcia trałowania niekontakto
wego celem poszerzenia torów wodnych przechodzących przez re
jony, na których stawiano niekontaktowe miny denne.

Kampanię trałową w 1949 r. rozpoczęto od trałowania akwe
nu na północ od Przekopu Wisły, gdzie jesienią 1947 r. rybacy 
wykryli dwie kontaktowe miny kotwiczne. Trałowanie rozpoczęto 
26 kwietnia, a zakończono 16 maja 1949 r. Pomimo przetrałowa- 

2 nia powierzchni 16 Mm , min nie znaleziono.
Począwszy od 31 maja do 14 czerwca 1949 r. trałowano za

grodę nr 14 na północ od Stilo, bazując w porcie Władysławo- 
2 wo. Przetrałowano w sumie 16 Mm ; min nie znaleziono.

Od 6 do 27 sierpnia 1949 r. Flotylla Trałowców prowadziła 
trałowanie zagród minowych nr 55 1 56 na podejściach do por
tów Ustka 1 Darłowo. Na czas trałowania okręty przebazowano 

2 do Ustki. W sunie przetrałowano akwen o powierzchni 60 Mm ; 
min nie znaleziono.

Wykonaniem trałować w 1949 r. zamknięto etap likwidacji w 
strefie odpowiedzialności Polski zagród minowych, składają
cych się z kontaktowych min kotwicznych. Mając na uwadze ko
nieczność podjęcia walki z nlekontaktowymi minami dennymi,do
wódca Marynarki Wojennej polecił dowódcy Flotylli Trałowców 
przygotować okręty, trały, agregaty trałowe itp. urządzenia 
do trałowania niekontaktowego, a odpowiednim służbom 1 szefo
stwem poczynić wszelkie niezbędne przedsięwzięcia mające umo
żliwić trałowcom przygotowanie się do wykonania trałować nle- 
kontaktowych.

Warto przy tej okazji podkreślić, iż załogi okrętów na
były praktyczne umiejętności prowadzenia trałowali w różnych 
warunkach meteorologicznych, przy różnym i nie zawsze należy
tym zabezpieczeniu materiałowo-technicznym oraz żywnościowym. 
Osiągnięte rezultaty zawdzięczano przede wszystkim ogromnemu 
wysiłkowi załóg okrętowych, które pracowały niezwykle ofiar
nie 1 z pełnym zrozumieniem potrzeby jak najlepszego wykona
nia postawionych zadać.
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Opracowany plan trałowań na rok 1950 uwzględniał cały 
szereg postulatów resortu żeglugi, w wyniku czego w pierwszej 
wersji postanowiono przeprowadzić trałowanie następujących 
akwenów:

- toru wodnego Sopot - pława "G" toru wodnego Gdynla- 
Gdańsk na szerokość 3 kabli;

- toru wodnego Orłowo - pława "F" toru wodnego Gdy- 
nia-Gdańsk również na szerokość 3 kabli;

- toru wodnego prowadzącego do Kołobrzegu oraz redy 
tego portu;

- toru wodnego Jastarnia - pława "Hel" na szerokość 
3 kabli;

- toru wodnego Kaszyce - Jastarnia;
- redy Nowego Portu celem jej poszerzenia;
- redy portu Gdynia celem poszerzenia jej do toru wod

nego Gdynia - Gdańsk;
- poligonu dla okrętów podwodnych.

Trałowania wymienionych akwenów zamierzano przeprowadzić 
pętlowyml trałami elektromagnetycznymi, będącymi na uzbroje
niu trałowców typu "Albatros", elektrodowymi trałami elektro
magnetycznymi, będącymi na uzbrojeniu trałowców typu "Delfin", 
oraz w obu przypadkach trałami akustycznymi wz. BAT. Planowa
no pokryć pasy trałowe 12-krotnle.

Pod koniec kwietnia 1950 r. dowódca Marynarki Wojennej wy
znaczył komisję pod przewodnictwem dowódcy Floty, która miała 
za zadanie ustosunkowanie się do planu i przeprowadzenie jego 
korekty pod kątem realnych możliwości Flotylli Trałowców. Po
wyższe 'polecenie spowodowane zostało obawą dość znacznego 
opóźnienia rozpoczęcia prac trałowych ze względu na niewywlą- 
zywanie się z terminów wykonania prac remontowych przez Sto
cznię Gdyńską. Z początkiem czerwca 1950 r. w kampanii znaj
dowało się zaledwie 30% trałowców wyznaczonych do trałowania.

Komisja uznała za niecelowe 1 nieopłacalne poszerzanie 
toru wodnego do Kołobrzegu. Argumentowano, że Istniejący tor 
jest dostatecznie bezpieczny 1 że celowe będzie trałowanie 
tylko redy portu. Dla wykonania trałowania redy zarządzono 
przede wszystkim określenie jej współrzędnych, z uwzględnię-
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nlem bezpieczeństwa dwóch kabli telegraficznych. Zapewniono 
gotowość do rozpoczęcia trałowania pięcioma trałowcami typu 
"Albatros" na dzień 15 maja 1950 r. Do celowości trałowania 
Innych akwenów komisja nie wniosła uwag, jak również nie wy
powiedziała się na temat planowanych sposobów trałowania.

Równocześnie zwrócono się do kolegium strefowego o zaopi
niowanie założeń taktycznych i wybranych parametrów dla tra
łowców niekontaktowych oraz wypowiedzenie się, czy przyjęty 
przez Polskę plan trałowań na 1950 r. był zgodny z postulata
mi wysuniętymi przez Centralne Kolegium d/s Rozminowania.

Po zapoznaniu się z polskimi propozycjami, przewodniczący 
kolegium poinformował Marynarkę Wojenną, że wskazany akwen na 
poligon dla okrętów podwodnych był już trałowany przez Flotę 
Bałtycką ZSRR, przy czym nie wszystkie miny zostały unieszko
dliwione /było 20, wytrałowano 4/. Z tych względów byłoby 
wskazane wybrać na poligon inny akwen. Zwrócono także uwagę 
na brak celowości trałowania kombinowanego trałami elektro
magnetycznymi 1 akustycznymi, a to dlatego, że min z kanałami 
akustycznymi w polskiej strefie nie stawiano, a ponadto kanały 
akustyczne min już od dwóch lat, zdaniem kolegium, były nie
czynne. Prowadzenie kombinowanego trałowania /elektromagnety- 
czno-akustycznego/ było trudne, wymagało długiego czasu i po
wodowało duże straty ekonomiczne. Polska Marynarka Wojenna - 
zdaniem przewodniczącego kolegium - nie tyła przygotowana do 
prowadzenia takiego trałowania.

Takie były plany i trudności ich realizacji, z którymi 
borykało się ówczesne Dowództwo Marynarki Wojennej i Flotylla 
Trałowców. Należało 'pokonać wiele nawarstwiających się- trud
ności, aby móc przystąpić do trałowania niekontaktowego. Jed
nakże trudności obiektywne związane z opóźniającymi się re
montami, brakiem dokumentacji trałowców 1 tabel trałowych tra
łów niekontaktowych oraz brakiem doświadczenia w prowadzeniu 
tego rodzaju trałowań /znacznie trudniejszych 1 bardziej pra
cochłonnych od trałowań kontaktowych/ spowodowały, że w 1950r. 
Flotylla Trałowców prawdopodobnie nie prowadziła niekontakto- 
wych trałowań bojowych.
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Na rok 1951 planowano wykonanie trałowań następujących 
akwenów:

- poligonu wyważania okrętów podwodnych;
- rejonu ćwiczeń bojowych okrętów nawodnych i mili 

pomiarowej na Helu;
- poligonu dewiacyjnego "Kolibki";
- redy Nowego Portu;
- redy portu Dziwnów.

Wymienione trałowania planowano rozpocząć z dniem 4 maja 
1951 r. Dla zapewnienia koordynacji opracowano plan wykonaw
czy, przeprowadzono obliczenia trałowe, opracowano plany po
szczególnych trałowań, schematy manewrowania i obwiechowani a, 
schematy punktów określania pozycji, wykonano rozliczenia zu
życia paliwa i zabezpieczenia materiałowego, wyznaczono bazy 
remontowe i miejsca bazowania okrętów flotylli. Ustalono roz
bicie poszczególnych akwenów na pasy trałowe z podaniem ich 
numeracji, opracowano także wzór meldunków codziennych oraz 
wzór szczegółowego sprawozdania z przebiegu prac trałowych.

V7 dniach 25 czerwca - 17 lipca 1951 r. przeprowadzono 
trałowanie niekontaktowe akwenu ćwiczeń bojowych okrętów na
wodnych. Trałowanie min indukcyjnych wz. A-IV wykonały okręty 
zespołu trałowców za pomocą trałów elektromagnetycznych.

W okresie 19 - 31 maja 1951 r. wykonano trałowanie kon
taktowe trałem wz. OTSza akwenu przybrzeżnego Sopot - Orłowo. 
Trałowanie przeprowadziło 5 okrętów z 1 i 2 zespołu trałowców, 

2 przetrałowując łącznie powierzchnię 3,6 Mm . Akwen pokryto 
dwukrotnie na głębokości 5,2 m. Trałowanie niekontaktowe czę
ści wspomnianego akwenu wykonały 3 trałowce w okresie 27 lip- 
oa - 31 października 1951 r. Przetrałowano powierzchnię 

23,3 Mm , powodując pełne odpracowanie liczników wielokrotno
ści min wz. A-IV. Akwenu nie przetr:łowano jednak w całości 
z powodu złych warunków atmosferycznych.

Kolejną pracą było wykonanie trałowania kontaktowego i 
nlekontaktowego redy Nowego Portu. W trałowaniu kontaktowym 
zachodniej części redy /24 - 26 lipca/ i w trałowaniu jej 
części wschodniej /26 - 27 lipca/ brały udział 3 trałowce z 9 
2 zespołu trałowców. Przetrałowano powierzchnie 2x0,3 Mm na 
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niem bezpieczeństwa dwóch kabli telegraficznych. Zapewniono 
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powiedziała się na temat planowanych sposobów trałowania.

Równocześnie zwrócono się do kolegium strefowego o zaopi
niowanie założeń taktycznych 1 wybranych parametrów dla tra
łowców niekontaktowych oraz wypowiedzenie się, ozy przyjęty 
przez Polskę plan trałowań na 1950 r. był zgodny z postulata
mi wysuniętymi przez Centralne Kolegium d/s Rozminowania.
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Takie były plany i trudności ich realizacji, z którymi 
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W dniach 25 czerwca - 17 lipca 1951 r. przeprowadzono 
trałowanie niekontaktowe akwenu ćwiczeń bojowych okrętów na
wodnych. Trałowanie min indukcyjnych wz. A-IV wykonały okręty 
zespołu trałowców za pomocą trałów elektromagnetycznych.

W okresie 19 - 31 maja 1951 r. wykonano trałowanie kon
taktowe trałem wz. OTSza akwenu przybrzeżnego Sopot - Orłowo. 
Trałowanie przeprowadziło 5 okrętów z 1 i 2 zespołu trałowców 

2 przetrałowując łącznie powierzchnię 3,6 Mm . Akwen pokryto 
dwukrotnie na głębokości 5,2 m. Trałowanie niekontaktowe czę
ści wspomnianego akwenu wykonały 3 trałowce w okresie 27 lip
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23,3 Mm , powodując pełne odpracowanie liczników wielokrotno
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jedno czyste pokrycie pasa trałowego. Trałowano trałem wz. 
OTSza. Po wykonaniu trałowania kontaktowego okręty 112 ze
społu /3 trałujące, i prowadzący i 1 wiechostaw/ wykonały w 
okresie 1.8. - 15.9.1951 r. trałowanie niekontaktowe redy. 
Trałowano za pomocą pętlowego trału elektromagnetycznego. 
Przetrałowano powierzchnię 0,6 Mm2. Z powodu niemożliwości 
przejścia z rozwiniętym trałem i zrobienia zwrotu ze względu 
na wrak i małą głębokość, pozostawiono nieprzetrałowany nie
duży akwen. W czasie tego trałowania okręty bazowały w Nowym 
Porcie w basenie Westerplatte.

W okresie 30 czerwca - 6 lipoa 1951 r. 6 okrętów z 1 12 
zespołu trałowców wykonało trałowanie kontaktowe trałem wz. 
OTSza akwenu na półriocny wschód od Przekopu Wisły. Przetrało- 

2wano powierzchnię 2,5 Mm na jedno czyste pokrycie pasa tra
łowego, z zachowaniem zanurzenia trałów 13 m.

Trałowanie redy portu Dziwnów planowano początkowo wyko
nać w okresie 20 sierpnia - 15 września 1951 r., jednakże ze 
względu na konieczność remontu 2 trałowców z 3 zespołu, tra
łowanie przeprowadzono w czasie 3-13 września 1951 r. W toku 

2 prac trałowych rozminowano powierzchnię 2,5 Mm .
Ogółem w 1951 r. okręty obrony przeciwminowej przetrało-, 

2 2wały powierzchnię 19,1 Mm /6,7 Mm - trałowanie kontaktowe, o
12,4 Mm - trałowanie niekontaktowe/. W trakcie trałowania zu
żyto 1 185 raotogodzin na trałowanie bojowe 1 282 motogodziny 
na dojście do rejonów trałowych. Okręty przebyły łącznie 
7 900 Mm.

Dodatkowo w roku 1951 trałowce oczyściły dojście do zato
pionego transportowca niemieckiego "Seeburg’^ do którego pod
niesienia przygotowywało się Polskie Ratownictwo Okrętowe. 
W związku z budową bazy rybackiej w Świnoujściu, przetrałowa
no rejon na wschód od wejścia do portu. W samym porcie usunię
to i zniszczono minę magnetyczną 1 2 bomby głębinowe.

Pod koniec 1951 r. opracowano plan prac trałowych na rok 
1952. Uwzględniał on przede wszystkim postulaty Ministerstwa 
Żeglugi i potrzeby gospodarki narodowej.

Zgodnie z planem w okresie 22 maja - 16 lipca 1952 r.wy
konano trałowanie niekontaktowe min wz, A-IV akwenu na Zatoce
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2 Puckiej o powierzchni 10,2 Mm . Trałowanie przeprowadził 3 
zespół w składzie trzech trałowców.

W okresie 23 maja - 31 lipca 1 23 października - 7 listo
pada '1952 r. przeprowadzono trałowanie nlekontaktowe redy 
portu Kołobrzeg od min niekontaktowych wz. C1D. Początkowo 
trałowanie wykonywały okręty 112 zespołu. W dniu 31 lipca 
trałowanie przerwano na skutek odwołania obu zespołów do Gdy
ni. Dalszy ciąg trałowania prowadzi-1 do 7 listopada 3 zespół. 
Na pierwszym halsie 15 pasa trałowego spowodowano wybuch mi
ny niekontaktowej. Trałowanie prowadzono z 12-krotnym po
kryciem każdego pasa trałowego dodatnim 1 ujemnym znakiem po
la magnetycznego /z wyjątkiem akwenu 7, który pokryto tylko 

ó 
6-krotnie/. W sumie rozminowano 3,6 Mm .

W dniach 27 lipca - 8 sierpnia 1952 r. 3 trałowce prze- 
trałowały akwen położony na północny wschód od Przekopu Wis- 

2 ły. Akwen o powierzchni 2,5 Mm pokryto 12-krotnle.
W okresie 17 - 26 lipca 1952 r. kontynuowano rozpoczęte 

w 1951 r. trałowanie nlekontaktowe dalszej części akwenu 
przybrzeżnego na wysokości Sopot - Orłowo. Trałowanie wyko- 

2 nały trałowce 3 zespołu. Rozminowano powierzchnię 0,77 Mm, 
pokrywając 12-krotnle każdy pas trałowy.

W dniach 10 - 14 sierpnia 1952 r. 3 zespół wykonał, tra
łowanie nlekontaktowe toru wodnego Gdynia - Babie Doły, prze- 
trałowująo powierzchnię 1,3 Mm2. Jako wleohostaw pracował 
trałowiec z 1 zespołu. Trałowanie wykonano przy użyciu trału 
elektrodowego.

W wyniku realizacji trałowań niekontaktowych w 1952 r., 
okręty Flotylli Trałowców przetrałowały łącznie powierzchnię 9
18,3 Mm . Biorąc pod uwagę taktyczne możliwości ówczesnych 
okrętów, było to niewątpliwie duże osiągnięcie, świadczące o 
umiejętnościach załóg okrętowych oraz o ogromnym poświęceniu 
i zaangażowaniu w wykonywanie postawionych zadań. Najwydaj
niej 7 kampanii trałowej 1952 r. pracowały okręty 3 zespołu, 
które przetrałowały 16,5 Mm . Niestety pomimo tak dużego za
angażowania nie udało się w 1952 r. przetrałowaó toru wodne
go Świnoujście - Dziwnów 1 Świnoujście - Szczecin, wód przy
ległych do zachodniego toru wodnego Świnoujście - Sassnitz 
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i kilku innych mniejszych akwenów, których oczyszczenia od 
min wymagało dobro gospodarki narodowej. Zasadniczym powodem 
utrudniającym bardziej efektywne wykonywanie trałowań był 
zły stan techniczny wyeksploatowanych trałowców i pu "Alba
tros". Chcąc polepszyć parametry taktyczne tych trałowców, 
planowano przeprowadzenie ich modernizacji, która miała obej
mować wymianę silników głównych "Superior" na silniki 3D6, 
zamontowanie pulsatorów impulsów prądu do trałów elektro
magnetycznych oraz wymianę urządzeń przeciwpożarowych i sze
regu innych mechanizmów okrętowych.

Pod koniec 1952 r. Dowództwo Marynarki Wojennej wprowa
dziło niezmiernie ważny dokument: "Instrukcję trałowania min 
magnetycznych za pomocą trału elektrodowego i trału pętlo- 
wego" Dzięki tej instrukcji powstała możliwość znacznego udo
skonalenia taktyki prowadzenia trałowań niekontaktowych oraz 
bardziej precyzyjnego określenia parametrów pracy trałów.

W kampanii trałowej w 1953 r. wykonano trałowanie konta
ktowe dwóch akwenów oraz trałowanie niekontaktowe dwóch dal
szych.

W dniach 16 - 18 sierpnia 1953 r. te same trałowce /je
den prowadzący, cztery trałujące i jeden wlechostaw/ wykona
ły trałowanie kontaktowe trałem wz. OTSza akwenu na północny 
wschód od Przekopu Wisły o powierzchni 2,3 Mm .

W dniach 7-23 lipca 1953 r. okręty 112 zespołu wyko
nały trałowanie kontaktowe toru wodnego Gdańsk - Hel o po-

2 wierzchni 5,4 Mm .
3 zespół trałowców w okresie 14 lipca - 30 października 

1953 r. przetrałował akwen przeznaczony na poligon dla okrę
tów podwodnych. Trałowanie trwało stosunkowo długo, ponieważ 
faktycznie trałowały dwa okręty, a jeden pracował jako pro
wadzący. Trałowanie pozostałej części akwenu dokończono w 
1954 r. Ponadto 3 okręty 3 zespołu w dniach 3-13 paździer
nika oraz od 9 listopada do 5 grudnia 1953 r. przeprowadziły 
trałowanie niekontaktowe od min wz. A-IV akwenu redy Gdynia

2- Orłowo o powierzchni 2,9 Mm . Min nie zatrałowano. Ze wzglę
du na trudności manewrowania w szykach trałowych, akwen w 
czasie trałowania rozdzielono na dwie części.



97

Ogółem w 1953 r. wykonano trałowanie kontaktowe na po- 
2 2wierzchni 7,7 Mm oraz niekontaktowe na powierzchni 8,4 Mm .

Pod koniec 1953 r. zaplanowano kampanię trałową na na
stępny rok. Po uwzględnieniu postulatów Ministerstwa Żeglugi 
i własnych potrzeb okazało się, że dla wykonania całości tra
łowań posiadanymi siłami należałoby pracować przez 116 dób 
trałowych. Tymczasem ze względu na remonty i szkolenie moż
na było wydzielić jedynie 66 dób trałowych na realizację tra
łowania bojowego. Trałowanie zamierzano rozpocząć po zborze 
okrętów na redzie w dniu 15 czerwca 1954 r.

Ostatecznie zaplanowano oraz wykonano następujące trało
wania:

- w dniach 29 czerwca - 30 lipca dokończono trałowa
nie poligonu okrętów podwodnych. Trałowanie wykonały okręty 
3 zespołu;

- w dniach 3-6 sierpnia okręty 112 zespołu /pro
wadzący, trzy pary trałujące i wlechostaw/ wykonały trałowa
nie kontaktowe trałem wz. OTSza toru wodnego z Gdańska do 
Przekopu Wisły;

- w dniach 17 sierpnia - 9 października 8 okrętów z 
112 zespołu wykonało trałowanie kontaktowe toru wodnego 
prowadzącego ze Stegny poza granice akwenu zagrożenia mino
wego nr 19. Akwen pokryto dwukrotnie, przetrałowując powie- 

2 rzchnię 3,19 Mm ;
- w dniach 9 sierpnia - 28 września 2 trałowce z 3 

zespołu 1 wlechostaw z 1 zespołu wykonały trałowanie niekon
taktowe połowy powierzchni toru wodnego Gdańsk - Hel.. Odda
nie nowego toru wodnego skróciło drogę do Gdańska o 6 Mm.

W sumie w 1954 r. wykonano trałowanie kontaktowe na po- 
o wierzchni 5,8 Mm i trałowanie niekontaktowe na powierzchni 

2 8,7 Mm .
Nie zakończone w 1954 r. trałowania postanowiono dokoń

czyć w następnej kampanii trałowej. Z tych względów w 1955 r. 
kontynuowano trałowanie niekontaktowe torów wodnych z Gdań
ska na Hel 1 ze Stegny poza granice rejonu zagrożonego nr 19. 
Z powodu małych głębokości trałowanie niekontaktowe toru wod
nego Gdańsk - Przekop Wisły wykonano za pomocą trału pętlo- 
wego.
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W omawianym okresie statki handlowe korzystały z mili 
pomiarowej Marynarki Wojennej, co z różnych względów było 
uciążliwe. Utworzenia nowej mili pomiarowej wymagał także 
coraz bardziej rozwijający się przemysł okrętowy /brak włas
nej mili spowodowałby chodzenie statków na pomiary do Szwe
cji/. Z tych względów Dowództwo Marynarki Wojennej czyniło 
starania o pozwolenie wykonania nowej mili pomiarowej na pół
noc od Stegny. W rezultacie przetrałowania akwenu równole
głego do akwenu trałow&z^ow 1951 r., stało się możliwe utwo
rzenie nowej mili pomiarowej, przystosowanej do chodzenia po 
niej statków o dużym tonażu.

Innym problemem ważnym dla żeglugi była pilna potrzeba 
otwarcia toru wodnego Gdańsk - Hel, z powodu bowiem ostrej 
zimy w 1955 r. lody prawie całkowicie zablokowały żeglugę na 
akwenach przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej. Zamarzały tory wod
ne Hel - Gdynia i Gdynia - Gdańsk jako leżące bliżej brzegu. 
Z tych względów należało przystąpić do rozminowania akwenów 
pod nowe tory wodne do Gdańska, które zostały wytyczone na 
wodach głębszych i bardziej oddalonych od brzegu, ale leżą
cych na akwenie zagrożenia minowego nr 19. Trałowanie toru 
wodnego wykonano latem 1956 r. Przesunięcie toru poprawiło 
bezpieczeństwo żeglugi i spowodowało zaniechanie corocznych 
prac pogłębiarskich.

Poczynając od roku 1955 polski przemysł okrętowy przy
stąpił, w oparciu o licencję radziecką, do budowy trałowców 
bazowych o znacznie lepszych parametrach od tych, Jakimi dys
ponowały okręty typu "Albatros" lub "Delfin". Konieczność 
wprowadzenia na uzbrojenie Marynarki Wojennej nowych typów 
trałowców i kutrów trałowych podyktowana była między innymi 
tym, że będące w eksploatacji okręty były już bardzo zużyte, 
a walka z zagrożeniem minowym dochodziła dopiero do "półmet
ka". Wybudowane przez stocznie polskie trałowce bazowe 1 kut
ry trałowe odegrały dużą rolę w oczyszczaniu z min wód Bał
tyku w następnym okresie. Szczególnie duże były zasługi załóg 
okrętów przy poszerzeniu torów wodnych prowadzących z Zatoki 
Pomorskiej do Świnoujścia oraz akwenu na Zatoce Gdańskiej w 
rejonie budowy Portu Północnego. Jest to jednak odrębne za
gadnienie, które stanie się tematem oddzielnego opracowania.
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Źródła 1 opracowania

Sprawozdania i dokumentacja Międzynarodowej Centralnej Komi
sji do spraw rozminowania wód europejskich. Biuletyny 
nr 2 - 5.
Sprawozdania i dokumentacja Strefowej Komisji do spraw roz
minowania mórz Barentsa, Bałtyku i Czarnego /BBCzZ/. Proto
koły z posiedzeń nr 1 - 19, biuletyny oraz korespondencja 
przewodniczącego BBCzZ.
Dokumentacja znajdująca się w Archiwum Marynarki Wojennej, do
tycząca sprawozdań z trałowań bojowych przeprowadzonych w 
latach 1950 - 1956.
"Wiadomości Żeglarskie" z lat 1945 - 1956.
Notatki własne autora.
Wł. Szczerkowski: Rozminowanie wód Bałtyku w strefie odpowie
dzialności Polski po II wojnie światowej.
"Przegląd Morski", nr 9/1965 r.
Wł. Szczerkowski: Rozminowanie wód Bałtyku w strefie odpo
wiedzialności Polski. "Przegląd Morski", nr 1/1966 r.
Album min morskich. Wydawca: Dowództwo Marynarki Wojennej. 
Gdynia 1947 r.
J. Cieśla, J. Maltowskl: "Morska broń minowa". Warszawa 
1966 r.



Kmdr por. mgr Jerzy Koziarski

0 HOLI I ZADANIACH PRASY MARYNARKI WOJENNEJ 
W LATACH 1945 - 1947

• Kiedy przed 30 laty rozpoczynał się proces tworzenia lu
dowej Marynarki Wojennej, jej aparat polityczny podjął m.in. 
zadanie wydawania własnego organu prasowego, uznając, że ga
zeta marynarska odegra w tym procesie ważką rolę, że stanie 
się instrumentem wielce pomocnym w pracy organizacyjnej oraz 
szkoleniowo-wychowawczej. Wkrótce więc po objęciu ątraży nad 
Polskim Morzem przez I Samodzielny Morski Batalion Zapasowy 
narodziła się gazeta "Nasze Morze". Równocześnie poczyniono 
starania o utworzenie własnego zakładu poligraficznego. Ini
cjatywa znalazła poparcie kierownictwa Wojska Polskiego:Roz
kaz Naczelnego Dowódcy WP nr 00163/0RG z dnia 7 lipca 1945 r. 
w sprawie utworzenia Marynarki Wojennej na Morzu Bałtyckim 
nakazywał m.in. sformowanie do dnia 30 lipca 1945 r. także 
redakcji czasopisma Marynarki Wojennej1.

Powstałe latem 1945 r. Wydawnictwo Zarządu Polityczno-Wy- 
chowawozego Marynarki Wojennej, w składzie którego znalazła 
się wspomniana redakcja, rozwijało się z dnia na dzień, wciąż 
zyskując na znaczeniu.

W okresie będącym przedmiotem niniejszych rozważań, to 
Jest w latach 1945 - 1947, w których działało Wydawnictwo Za
rządu Polityczno-Wyohowawozego Marynarki Wojennej, ujrzały 
światło dzienne dzienniki "Nasze Morze" i "Gazeta Morska", 
miesięcznik /dwutygodnik/ "Marynarz Polski", kwartalnik 
"Przegląd Morski", także periodyk specjalistyczny - "Wiado
mości Żeglarskie", oraz szereg broszur, druków ulotnych itp.

1Archiwum Marynarki Wojennej /cytowane dalej: AMW/, sygn. 
2/15, s.41. Etat Redakcji przewidywał 47 osób zatrudnionych 
w dwóch pionach - redakcyjnym i administracyjno-technicz
nym; w późniejszym czasie uległ on poszerzeniu.
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2 na użytek Marynarki Wojennej i społeczeństwa cywilnego .
Prasa Marynarki Wojennej omawianego okresu w pełni wywią

zała się z zadań, jakie na niej spoczywały: z oddaniem popu
laryzowała politykę młodej władzy ludowej, umiejętnie krzewi
ła idee rozwoju Polski Morskiej i sprawę ludowej obronności 
na morzu. Szeroko włączała się w proces kształtowania oso
bowości ludowych marynarzy wojennych - wychowywania Ich jako 
ludzi świadomych swych zadań, gorących patriotów, szczerych 
internacjonalistów; dążyła do poszerzenia ich horyzontów my
ślowych, służyła im pomocą w ugruntowaniu wiedzy wojenno- 
morskiej. Aktywnie współorganizowała życie polityczne, spo
łeczne, gospodarcze i kulturalne Wybrzeża.

Działalność redaktorów i pozostałych pracowników Wydaw
nictwa Zarządu Polityczno-Wychowawczego Marynarki Wojennej 
spotykała się z wysoką oceną przełożonych. Znajdowała także 
duże uznanie w oczach społeczeństwa.

1. "Nasze Morze" - codzienna gazeta marynarza

Inicjatywa wydania "Naszego Morza" zrodziła się w Zarzą
dzie Polityczno-Wychowawczym Marynarki Wojennej /ZPW MW/ w 
kwietniu 1945 r., a więc tuż po przybyciu na Wybrzeże Gdań
skie I Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego. Kierow
nictwo ZPW MW zdawało sobie dobrze sprawę z tego, Jak duże 
usługi oddałby mu organ prasowy w tym ważnym okresie wstęp
nej pracy organizacyjnej nad tworzeniem morskich sił zbroj
nych Polski Ludowej. I tak, na wzór istniejących już w ludo- 
wym Wojsku Polskim czasopism żołnierskich , powstała codzien
na gazeta marynarza "Nasze Morze".

2w drukarni Wydawnictwa ZPW MW rodziły się również takie 
czasopisma, jak: "Głos Wybrzeża" - pismo KW PPH w Gdańsku; 
"Morski Przegląd Gospodarczy" - Biuletyn Izby Przemysło
wo-Handlowej w Gdyni, dwutygodnik, a następnie miesięcznik; 
"Żeglarz" - miesięcznik dla młodzieży, poświęcony pracy na 
morzu, którego wydawcą było Państwowe Centrum Wychowania 
Morskiego w Gdyni.

3Na przykład "Zwyciężymy", "Pancerni".
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Nr 1 "Naszego Morza" ukazał się z datą 9 maja 1945 r. Po
czątkowo planowano rozpocząć wydawanie pisma od 1 maja 1945r., 
ale ze względu na szybko zmieniającą się sytuację na fron
cie - szczególnie ze względu na możliwości rychłego już zdo
bycia Berlina przez Armię Radziecką i walczące u jej boku 
jednostki Wojska Polskiego /a po trosze także z powodu kło
potów technicznych związanych z produkcją gazety, o czym bę
dzie mowa niżej/ - termin ten przesuwano, aby dołączyć do 
treści pierwszego numeru pisma wiadomości o berlińskiej wik
torii4. Takim właśnie zbiegiem okoliczności pierwszy numer jg 

pierwszego organu prasowego ludowej Marynarki Wojennej naro
dził się w tym samym dniu, w którym zakończyła się wojna w 
Europie.

"Nasze Morze" było pismem nader skromnym. Bo też powsta
ło i niemal przez cały czas swego istnienia ukazywało się w 
trudnych warunkach technicznych: druk odbywał się w małej, 
prywatnej drukarence /"Grafia"/ na przedmieściu Gdyni; skła
du tekstów dokonywano ręcznie; kolumny odbijano na maszynie 
o małej wydajności - 700 egzemplarzy na godzinę; artykułów 
prawie w ogóle nie ilustrowano zdjęciami, gdyż nie Istniały 
w Trójmieście możliwości wykonania klisz cynkowych; zabiega- 

5 no nieustannie o papier, o farbę drukarską... .
Pierwsze numery redagowali pracownicy - oficerowie Zarzą

du Polityczno-Wychowawczego Marynarki Wojennej - ludzie w 
większości niezbyt dobrze znający tajniki dziennikarstwa;obo
wiązki redaktora naczelnego pełnił por. mar. Stanisław Habro- 
wski, plastyk z zawodu. Dopiero w czerwcu do pracy w "Naszym 
Morzu" skierowani zostali dziennikarze z gazety 1 Armii WP 
"Zwyciężymy": por. Edward Obertyński, ppor. Stanisław Biskup- 
ski, ppor. Władysław Kukiełko .

"Nasze Morze’’ ukazywało się na ogół regularnie, 6 razy w 
tygodniu /prócz poniedziałków/ w nakładzie ok. 3 000 egz. Po
łowę nakładu otrzymywali marynarze i żołnierze z garnizonów

Relacja ustna Henryka Malinowskiego, jednego ze współredak
torów pierwszego numeru "Naszego Morza".

SRelaoja ustna Władysława Kukiełki, członka zespołu redakcyj
nego "Naszego Morza".

6aMW, sygn. 1246/1, s.99-100.
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nadmorskich, drugą zaś połowę sprzedawano ludności cywilnej 
w cenie 1 zł za egzemplarz.

Gros materiałów prasowych zamieszczonych w gazecie "Na
sze Morze" stanowiły informacje polityczne - na tematy kra
jowe i międzynarodowe. Ten stan rzeczy wypływał głównie z 
zapotrzebowania na szeroką informację polityczną, zapotrze
bowania szczególnie wielkiego w tym czasie... W Europie woj
na z Niemcami zakończyła się wprawdzie w dniu 9 maja, lecz 
wojna z faszyzmem trwała jeszcze na Dalekim Wschodzie, gdzie 
nie złożyła broni Japonia. Niezwykle aktualne były też spra
wy umocnienia pokoju w świecle, a szczególnie na kontynencie 
europejskim, regulacja stosunków między państwami o różnych 
ustrojach, odpowiedzialności Niemców za zbrodnie wojenne itp. 
Ogół Polaków interesowały ponadto problemy wewnętrzne kraju: 
unormowanie życia państwowego rozdartego wojną, ustanowienie 
nowego ładu i porządku społecznego przez władzę ludową, po
wrót z zagranicy setek tysięcy polskich żołnierzy 1 cywil
nych obywateli, odbudowa ze zniszczeń wojennych, zagospoda
rowanie przyłączonych do Macierzy ziem na zachodzie i półno
cy kraju itp.

Na Wybrzeżu Gdańskim tymczasem poza gazetą "Nasze Morze" 
1 dopiero co powstałym "Dzienniku Bałtyckim" nie ukazywały 
się żadne inne czasopisma . Centralne gazety docierały do 
Trójmiasta z opóźnieniem nawet kilkudniowym. W rejonie Wy
brzeża nie działała wówczas ani jedna rozgłośnia radiowa, zaś 
centralna radiostacja warszawska była jeszcze słabo słyszal
na.

Informacje w "Naszym Morzu" miały na ogół lapidarną for
mę. Narzucały to zarówno ograniczony format 1 objętość, jak 
też fakt redagowania Ich głównie w oparciu o własny nasłuch 
radiowy. Tylko najważniejszym sprawom poświęcano więcej miej
sca na szpaltach. Tak było np. z zawiadomieniem o utworzeniu 
Rządu Jedności Narodowej 1 uznaniu go przez wielkie mocarst
wa /nr 47 z dnia 7 llnoa 1945/, o konferencji zwycięskich

7Nr 1 "Dziennika Bałtyckiego" ukazał się z datą 19.05.1945 r. 
Gazeta była kontynuatorką zapoczątkowanego w Gdyni 8,05. 
1945 r, "Biuletynu Bałtyckiego".
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państw w Poczdamie /nr 56 z duła 18 lipca 1945/, o zrzuceniu 
przez Amerykanów bomby atomowej na Japonię /nr 74 z dnia 10 
sierpnia 1945/; deklaracja Rządu Jedności Narodowej, złożo
na przez premiera Edwarda Osóbkę-Morawskiego w toku VIII 

sesji Krajowej Rady Narodowej wydrukowana została w cąłości 
/nr 61 z dnia 22 lipca 1945/. Gazeta zamieściła w kilku nu
merach obszerne fragmenty ważnego z politycznego punktu 
widzenia przemówienia wygłoszone na tejże VIII sesji przez 
wicepremiera Władysława Gomułkę, tytułując je "Nowe drogi 
odrodzonej Polski" /nr 63 z dnia 26 lipca 1945/, "Budujemy 
nową Polskę" /nr 64 z dnia 27 lipca 1945/, "Dwie demokra
cje" /nr 65 z dnia 28 lipca 1945/. Wydrukowany został rów
nież obszerny wywiad udzielony przedstawicielowi PAP przez 
Marszałka Polski Michała Rolę-Żymiersklego na temat aktual
nych zadań Wojska Polskiego /nr 88 z dnia 25 sierpnia 1945/.

Inną grupę materiałów w "Naszym Morzu" stanowiły arty
kuły o problematyce ściśle związanej z życiem marynarskim. 
Poruszano w nich sprawy szkolenia i wychowania, podawano 
opisy różnych uroczystości wojskowych. Już pierwszy numer 
zawierał relację z ważnego w życiu Marynarki Wojennej wyda
rzenia - zaprzysiężenia marynarzy Batalionu Morskiego. Do 
tej samej sprawy nawiązywał również wydrukowany w pierwszym 
numerze artykuł pióra wojewody gdańskiego inż. M.S.Okęckle- 
go. Wojewoda wskazując na zadania stojące przed ludową Ma
rynarką Wojenną, pisał m.ln.: "Polski Marynarz wrócił na 
swoje wybrzeże. Wrócił Jako triumfator, któremu jednak nie 
wolno spocząó. Może tylko obetrzeć pot z czoła 1 znów przy
stąpić do pracy. Nie będzie owoców zwycięstwa, gdy sterczą 
gruzy 1 dymią zgliszcza portów. Chwila obecna nakłada na 
Marynarkę znów ciężkie 1 odpowiedzialne zadanie".

W numerze z 23 czerwca zamieszczony został artykuł o 
przybyciu do Batalionu Morskiego nowych ludzi, rekrutują
cych się spośród żołnierzy Jednostek lądowyoh Wojska Pol
skiego i ochotników z cywila. Nazajutrz, 24 czerwca, wydru
kowano wywiady z kilku nowicjuszami. Z wywiadów tych wyni- 
ka, że wśród młodzieży przybywającej do Marynarki Wojennej 
istniało wielkie pragnienie służenia krajowi na morzu. Mło
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dy robotnik z Krotoszyna, Jan Zasada, mówił: "Wiem, że praca 
marynarza Jest ciężka. Ale wiem też, że morze da nam potęgę, 
zwłaszcza teraz, gdy staliśmy się państwem morskim.Wojna zni
szczyła wszystkie porty, trzeba Je więc odbudować. Czuję się 
bardzo szczęśliwy, że będę nosił mundur polskiego maryna
rza". Kor. Ludwik Lechowicz, absolwent szkoły podoficerskiej 
piechoty w Przemyślu, który brał udział w walkach z najeźdź
cą hitlerowskim, powiedział: "Polski żołnierz w ciężkich bo
jach zdobył stary, piastowski port Kołobrzeg.Już wtedy wielu 
z nas przysięgało, że po wojnie poświęci się służbie na mo
rzu, bo wiedzieli, że tam będzie dużo pracy. A tam,gdzie du
żo pracy, tam Ja - szczęście mi sprzyjało, bo zostałem mary
narzem. Wielu moich kolegów zazdrości mi tego".

Z okazji pierwszego w odrodzonej Polsce Święta Morza wy
dano numer 4-stronicowy "Naszego Morza". Artykuł wstępny przy
pominał walkę żołnierza polskiego o dostęp do morza, trady
cje morskie narodu polskiego. Czytamy tam; "Długa była nasza 
droga do morza w historii, pełna błędów i nieporozumień, ale 
wreszcie nauczeni tylowiekowymi pomyłkami potrafiliśmy zro
zumieć, czym dla nas będzie morze. I dziś wracamy nad jego 
brzegi nie Jako romantyczni piewcy jego uroku i siły,ale Ja
ko pracownicy, którzy podejmą na nowo trud budowania i two- 
rżenia Polskiej Potęgi na morzu" . Prawie cały ten numer wy
pełniły materiały przypominające przebieg obrony wybrzeża w 
1939 r. 1 jego wyzwolenie wiosną 1945 r.

W następnych numerach gazeta Informowała m.in. o przebie
gu szkolenia marynarzy 1 o loh udziale w praoaoh społecznych 
na rzecz gospodarki narodowej - w tym przy żniwach w mająt
kach państwowych; o pomocy, jakiej Marynarka Wojenna ZSRR 
udzielała w organizowaniu naszej ludowej Marynarki Ifojennej. 
W artykule pt. "My bracia polskiemu bratu. Radzieccy maryna
rze z pomocą polskiej marynarce" gazeta pisała, że dowództwo 
Wojska Polskiego zwróciło się do władz ZSRR o wyrażenie zgo
dy na zasilenie naszej Marynarki oficerami Floty Wojennej 
ZSRR, którzy swym bogatym doświadczeniem 1 wiedzą fachową do-

8W dniu Święta Morza, "Nasze Morze" nr 41 z dnia 26.06.1945r.
s. 1.
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pomogą w pokonaniu pierwszych trudności organizacyjnych 1 
szkoleniu naszych kadr oficerskich na miarę wymagań stawia
nych najnowocześniejszym flotom. Gazeta wyjaśniała, te stało 
się tak dlatego, ponieważ wielu oficerów, którzy byli w obo
zach jenieckich, muslało od nowa studiować zagadnienia wojen- 
no-morskle, aby móc sprostać współczesnym zadaniom.

W niektórych artykułach poruszano problematykę wojsk lą
dowych, zarówno dla zorientowania ozytelnlków-marynarzy w 
tym, oo dzieje się w innych rodzajach wojsk, jak 1 dlategoa 
że gazeta docierała do stacjonujących na Wybrzeżu jednostek 
Wojska Polskiego.

Pismo bardzo szczegółowo odnotowywało wszystko, co wią
zało się z powrotem osób wojskowych z emigracji. W numerze z 
dnia 13 lipca 1945 r. znajdujemy na przykład wiadomość o po
wziętej przez gen. dyw. Juliusza Rómmla, dowódcy obrony War
szawy z 1939 r., decyzji powrotu do Polski i oddania się do 
dyspozycji Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego; w numerze 66 
z 29 lipca wydrukowana została odezwa grupy generałów 1 ofi
cerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, skierowana do żoł
nierzy, marynarzy 1 lotników, a wzywająca Ich do powrotu do 
kraju. Gazeta często cytowała głosy prasy zagranicznej na te
mat aktualnej sytuacji żołnierzy polskich na obczyźnie.

Sporo miejsca na łamach "Naszego Morza" zajmowały sprawy 
odbudowy gospodarki morskiej. Gazeta wprowadziła - niezależ
nie od innych informacji - stałą rubrykę pod nazwą "Jak pra
cuje Wybrzeże", dla - jak stwierdza się we wstępie do pierw
szego artykułu z tej serii - "uzmysłowienia przeciętnemu oby
watelowi ogromu pracy, jaką podjęliśmy 1 wykonujemy na od- g 
cinku naszego życia morskiego" . W rubryce pojawiły się 
wkrótce następujące pozycje: "Odbudowa gdańskiego portu" 
/nr 48 z dnia 8 lipca 1945/, "Rozminowanie Gdyni" /nr 49 z 
dnia 10 lipca 1945/, "Szkoła Morska rozpoczyna pracę" /nr 51*  
z dnia 12 lipca 1945/. "Śląski węgiel w Gdańsku" /nr 52 z 
dnia 13 lipca 1945/ i inne. Konkretnie i w miarę wyczerpują
co przedstawiono w tych artykułach ważne aktualne sprawy wy- 
___________ „ 
9Nr 47 z dnia 7.07.1945 r.
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brzeżowe. Poza rubryką pismo poruszało także sprawy gospo- 
darczo-morskle. W numerze 56 z dnia 18 lipca na przykład ra
dośnie doniosło: "Port gdyński otwarty. Pierwszy statek han
dlowy w Gdyni".

Z Innych rubryk stałych na uwagę zasługuje "Czuwaj na 
Wybrzeżu"10. Była to jakby mała gazetowa trybuna dla człon
ków Związku Harcerstwa Polskiego. Ładny to, chociaż drobny 
przykład współpracy ludowej Marynarki Wojennej z młodzieżą, 
ze społeczeństwem wybrzeża.

W miarę upływu czasu, w miarę jak rozrastała się ludowa 
Marynarka Wojenna, Jak coraz mocniej pulsować poczęło życie 
na wyzwolonym polskim wybrzeżu, "Nasze Morze" w swojej do
tychczasowej skromnej formie nie było w stanie spełniać na
leżycie ważnych funkcji na nim ciążących. Podczas narady 
przedstawicieli Marynarki Wojennej i aktywu społeczno-poli
tycznego Trójmiasta odbytej w dniu 23 sierpnia 1945 r., po 
przeanalizowaniu problemów wydawniczych Marynarki Wojennej, 
wysunięto wniosek utworzenia nowego czasopisma, bardziej do
stosowanego do potrzeb i zainteresowań społeczeństwa wybrze
ża11. Tym czasopismem stała się niebawem "Gazeta Morska". 
Przejmując dorobek 1 tradycje "Naszego Morza", miała ona le
piej kontynuować dzieło Już zapoczątkowane przez pierwszą 
gazetę marynarską.

Codzienna gazeta marynarza - "Nasze Morze", mimo róż-, 
nych jej braków 1 niedociągnięć, spełniła w odradzającej się 
w kraju Marynarce Wojennej istotną rolę. Aktywnie dopomagała 
dowództwu i aparatowi politycznemu w pracy wychowawczej, w 
kształtowaniu oblicza politycznego ludowych marynarzy wojen
nych. Zjednywała ich dla władzy robotniczo-chłopskiej, czyni
ła świadomymi obrońcami morskiej granicy Rzeczypospolitej.

"Nasze Morze" wniosło także poważny wkład w dzieło kształ 
towanla orientacji politycznej społeczeństwa, do rąk które
go docierało, popularyzując politykę Polski Ludowej.

10Po raz pierwszy w numerze 39 z dnia 26.06.1945 r. 
^Centralne Archiwum Wojskowe /cytowane dalej: CAW/, sygn.

III - 2, 195, s.3.
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2. "Gazeta Morska". Codzienne gismo Marynarki 'Voj_ennc^

Tradycje i dorobek "Naszego Morza", którego ostatni - 93 
numer wyszedł z datą 31 sierpnia 1945 r., przejęte zostały z 
dniem i września 1945 r. przez nowe pismo Marynarki Wojennej 
"Gazetę Morską".

Witając ten fakt wojewoda gdański, inż. M.S. Okęcki, tak 
pisał do redakcji: "Wraz z odzyskaniem Gdańska i województw 
nadbrzeżnych staliśmy się państwem morskim. Bandera biało- 
czerwona musi docierać do wszystkich portów świata. Będziemy 
poznawać świat i świat będzie poznawał nas. Dlatego tak mu
simy pogłębiać w szerokich warstwach narodu zrozumienie dla 
morza i jego problemów. Musimy zwrócić czujną uwagę na szko
lnictwo morskie, które da nam tysiące marynarzy, inżynierów, 
mechaników okrętorzych, rybaków, musimy rozbudować nasz han
del zamorski, nawiązać kontakty, ożywić wzajemne stosunki z 
państwami morskimi, rozszerzyć nasze zainteresowania. Ja, 
pierwszy wojewoda polski w Gdańsku - ośrodku naszego życia 
morskiego - widzę w powstaniu "Gazety Morskiej" zrozumienie 
i realizację tych haseł*  Dziś, w dniu 1 września 1945 roku, 
pisząc wstępne słowa dla organu polskiej polityki morskiej, 
daję wyraz swemu przekonaniu, że to wydawnictwo odegra ogro
mną rolę w przebudowie struktury duchowej naszego narodu i w 
pionierskiej pracy zaznajomienia świata z nowym państwem mor- 

12 skim - Rzecząpospolitą Polską"
Wypowiedź wojewody gdańskiego jest dowodem, Jak wielką 

wagę przykładały czynniki oficjalne - nie tylko wojskowe ale 
1 cywilne - do sprawy powstającego na Wybrzeżu bojowego, ope
ratywnego, oddanego szczerze budownictwu nowego ustroju 1 
władzy ludowej, organu prasowego.

"Gazeta Morska" działała w warunkach niełatwych, ale bez
sprzecznie lepszych niż "Nasze Morze". Skład redakcji stale 
się powiększał i to o ludzi zdolnych, że wymienię dla przy
kładu ówczesnego porucznika, dziś znanego literata - Mariana 
Brandysa, który od połowy września 1945 r. objął stanowisko 

12Wojewoda gdański dla "Gazety Morskiej". "Gazeta Morska" 
nr 1 z dnia 1.09.1945 r.
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redaktora naczelnego pisma, a także - Józefa Wójcickiego, 
Józefa Balceraka, Sławomira Siereokiego, Franciszka Walickie
go, Stanisława Wolińskiego, Witolda Urbańskiego. Pracownikom 
redakcji "Gazety Morskiej" odpadła znaczna część kłopotów z 
zakresu spraw technicznych, z którymi bez przerwy borykała 
się redakcja "Naszego Morza". Sprawami typu administracyj
no-technicznego zajmował się specjalny pion powołanego do 
życia Wydawnictwa Zarządu Polityczno-Wychowawczego Marynarki 
Wojennej. Warunki pracy wciąż się polepszały. Odstąpiono zu
pełnie od ręcznego składu kolumn gazetowych, teksty artyku
łów składano na llnotypach. W początkach roku 1946 uruchomio
na została chemigrafla, co zapewniło gazecie stałe dostawy 
ilustracji. W połowie tegoż roku rozpoczęto druk gazety na 
maszynie rotacyjnej. Redakcji przydzielono samochód. Jedynym 
większym mankamentem była ciasnota lokalowa.

W artykule zatytułowanym "Od wydawnictwa", a zamieszczo
nym w numerze 1 "Gazety Morskiej", redakoja tak precyzowała 
zadania stojące przed pismem:

"Przede wszystkim będzie ono pismem Polskiego Marynarza, 
który trzyma stfraż nad morzem, pełni zaszczytną służbę obro
ny morskich granic Rzeczypospolitej, a równocześnie będzie 
organem informacyjnym nie tylko dla Gdyni i Gdańska, ale dla 
całego Wybrzeża Morskiego /.../.

Jako informator o praoy Polski na morzu w dosłownym tego 
słowa znaczeniu "Gazeta Morska" będzie się starała odzwier
ciedlić wszelkie przejawy tej pracy, zarówno na odcinku wo
jennym, Jak społecznym i gospodarczym.

Rozszerzone daleko granice morskie Rzeczypospolitej obej
mują ziemie od Świnoujścia po Piławę. Ziemie te przez setki 
lat oderwane od pnia macierzystego, trzeba będzie jak naj
prędzej zagospodarować 1 zespolić z resztą ziem polskich. I 
temu zadaniu pismo nasze pragnie służyć.

Docierając do licznych oddziałów wojennych w głębi kraju 
oraz do wszystkich komórek organizacyjnych Ligi Morskiej 
"Gazeta Morska" rozchodzić się będzie w tysiącach egzempla
rzy do najdalszych zakątków kraju. Nakłada to na nią spe
cjalne obowiązki rzeczowego informatora całego społeczeństwa 
polskiego o tym, co się na morzu 1 wybrzeżu dzieje".
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Redakcja "Gazety Morskiej" z rozmachem 1 dużym entuzjaz
mem przystąpiła do realizowania swojego programu, osiągając 
w tej dziedzinie niejeden sukces. Przede wszystkim powięk
szono nakład - wydania wynosiły 6000 - 8600 egzemplarzy. Od 
1 listopada 1945 r. gazeta zaczęła się ukazywać we wszy
stkie dni tygodnia /dotąd nie wychodziła w poniedziałki/. Po
dobnie jak to było z "Naszym Morzem", część nakładu wędrowa
ła do Jednostek wojskowych, część zaś /blisko 5000 egzempla- 
rzy/ na użytek cywilnych czytelników . Rozszerzono także ob
jętość pisma do 4 stron w tygodniu, a 6 lub 8 stron w nie
dziele i ważniejsze święta. Format "Gazety Morskiej" począt
kowo pozostawał taki sam, Jak i "Naszego Morza", ale od dnia 
14 lipoa 1946 r., czyli po uruchomieniu rotacji, zwiększył 
się do rozmiarów 44 x 64 cm. Cena egzemplarza wynosiła 1 zł 
za numer 4~stronioowy i 1,5 zł za numer 6-stronicowy. W póź
niejszym okresie podniesiono cenę do 2 zł za egzemplarz, bez 
względu na objętość.

W porównaniu z "Naszym Morzem" "Gazeta Morska" była nie
wątpliwie lepiej redagowana. Zmianie uległa zarówno szata 
graficzna, jak i treść pisma. Więcej miejsca na łamach zna
lazło się dla publicystyki. Od pierwszego numeru regułą stał 
się artykuł wstępny. Wprowadzono szereg rubryk, takich Jak: 
"Za burtą" /rodzaj felietonu na tematy społeczne/, "Z dnia" 
/migawki z zakresu codziennych kłopotów życiowych/, "Na świa
tło dzienne" /felieton polityczny, najczęściej na tematy mię
dzynarodowe/, "Co plszą inni" /przegląd czasopism/, "Z portów 
polskich" /omówienie ruchu statków/, "Nasi czytelnicy piszą" 
/listy ze sprawami wymagającymi szybkiego załatwienia/, "Kro
nika Wybrzeża" /drobne notki aktualne/*  Codziennie zamiesz
czany był repertuar kin, teatrów oraz program rozgłośni gdań
skiej Polskiego Radia. Swą aktualnością, trafnością ocen 1 
wniosków, poprawnością języka, czasem dużą dozą satyry zwra
cały zwłaszcza uwagę felietony "Za burtą", "Z dnia" i "Na 
światło dzienne"«> Widać w nich głębokie zaangażowanie się 
społeczne 1 polityczne autorów, przy dużej z Ich strony

13CAW, sygn. III-2, 195, s.24.
«
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operatywności oraz równie dużej znajomości realiów życia.
Poszczególne pozycje w wyżej wymienionych rubrykach 

- systematycznie prowadzonych - pisywali zarówno pracownicy 
redakcji, to jest Stanisław Biskupski, Józef Balcerak,Witold 
Urbański, jak też oficerowie z Zarządu Polltyozno-Wyohowaw- 
czego, Sztabu Głównego 1 jednostek Marynarki Wojennej oraz 
liczni specjaliści z różnych dziedzin gospodarki morskiej.' 
Zarząd Polltyczno-Wychowawozy Marynarki Wojennej opowiadał 

14 się za Jak najszerszą współpracą oficerów z gazetą .
Innym przejawem aktywności redakcji było podejmowanie 

inicjatyw o wprowadzeniu do "Gazety Morskiej" różnego rodza
ju dodatków. Miało ich pismo w swej historii kilka. Oto one: 
1/ "Dodatek literacko-naukowy", 2/ "Młodzi na Wybrzeżu/, 3/ 
"Życie gospodarcze na wybrzeżu", 4/ "Akademii na Wybrzeżu". 
Niestety, żywot niektórych z nich nie był trwały. Np. "Akade
mik na Wybrzeżu", redagowany przez kolegium złożone ze stu
dentów wyższych uczelni Trójmiasta, powinien się ukazywać co 
2 tygodnie, tymczasem ukazał się tylko 3 razy. Intencje były 
jak najlepsze, ale nie starczało na dłużej zapału..• "Aka
demik na wybrzeżu" przestał wychodzić właściwie z winy sa
mych studentów, których był organem;zaprzestali oni nadsyła
nia materiałów, usprawiedliwiając się nadmiarem nauki, mno
gością egzaminów Itp.

"Gazeta Morska" żywo reagowała na wszystkie aktualne - 
krajowe 1 zagraniczne - zagadnienia natury politycznej. Sta
nowisko redakcji w odniesieniu do polityki władzy ludowej wy
rażano m.in. w artykułach wstępnych. Jeden z nich, napisany 
z okazji referendum ludowego, jest bardzo charakterystyczny. 
"Dla nas, marynarzy - czytamy w tym artykule - wybór jest 
Jasny: polityce KRN zawdzięczamy odrodzenie Marynarki Wojen
nej.- Z sanacją walczyliśmy o morską rację stanu, odrodzona 
Polska nam ją dała. W oparciu o upaństwowiony przemysł roz
budowujemy silną flotę, a synowie fabryk, hut, kopalń, za
gród wiejskich jako marynarze 1 oficerowie Marynarki Wojen
nej pod biało-czerwoną banderą, na polskich okrętach, potom

14AMW, sygn. 67/15, s.114.
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kowie śmiałych żeglarzy słowiańskich stać będą na straży na
szego Bałtyku /.../ Naszych zdobyczy nikt nam nie wydrze, ani 
wróg zewnętrzny, ani wewnętrzny /.../15.

Artykuł odznacza się pewną pompatycznością, stanowi jed- 
nak wierne odbicie nastrojów 1 atmosfery tamtych dni. Gazeta 
starała się wpoić swym czytelnikom wiarę w zwycięstwo demo
kracji polskiej.

W dziale informacji o sprawach wewnętrznych i zagranicz
nych nie pominięto ani Jednego z zagadnień ważnych dla świa
ta 1 Polski. Pisano m.in. o przebiegu procesu hitlerowskich 
zbrodniarzy w Norymberdze, o otwarciu pierwszej sesji Zgroma
dzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych,o utworze
niu Ministerstwa Ziem Odzyskanych...

W gazecie zamieszczonych zostało wiele artykułów o odbu
dowie polskiej gospodarki morskiej. Z ogromną satysfakcją do
nosiło pismo o uruchomieniu Stoczni nr 1 w Gdańsku /nr 11 z 
dnia 13 września 1945/, o przeznaczeniu pierwszych kredytów 
na uporządkowanie Gdańska, Gdyni, Sopotu 1 Elbląga /nr 13 z 
dnia 15 września 1945/, o powrocie do kraju z wojennej tuła
czki statku "Kraków" /nr 20 z dnia 22 września 1945/, o wzno-. 
wlenlu działalności naukowej przez Instytut Bałtycki /nr 47 
z dnia 19 października 1945/, o wymianie poczty zamorskiej 
/nr 107 z dnia 19 grudnia 1945/, o rozpoczęciu produkcji no
wych typów łodzi 1 kutrów rybackich w Stoczni Rybackiej w 
Gdyni /nr 61 z dnia 3 marca 1946/.

Czytelnicy często znajdowali w piśmie artykuły opisują
ce przebieg walk Polaków z hitlerowskim wrogiem: na Wester
platte w 1939 r. /nr 1 z dnia 1 września 1945/, na Helu /nr 
30 z dnia 2 października 1945/, na dalekich morzach i ocea
nach /np. nr 66 - 86 z listopada 1945/. Pisano także o dzla-s| 
łaniach flot sprzymierzonych, m.in. o sukcesach radzieckiej 
floty podwodnej w okresie II wojny światowej /nr 224 - 225 z 
18 - 19 sierpnia 1946/ i o lądowaniu wojsk alianckich w Euro
pie zachodniej /nr 155 - 158 z czerwca 1946 r./.

15Marynarze w wyborach, "Gazeta Morska" nr 109 
z dnia 19.04.1946 r.
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Dział wojskowy odnotowywał takie wydarzenia, jak powrót 
do kraju okrętów podwodnych internowanych w Szwecji od 1939r. 
/nr 56 z dnia 28 października 1945/, powrót rewindykowanych 
z Niemiec przedwojennych trałowców "Czajka", "Mewa", "Rybit- 
wa" i "Żuraw" /nr 72 z dnia 14 marca 1946/, przekazanie Ma
rynarce Wojennej przez Marynarkę Wojenną ZSRR 23 okrętów /nr 
96 z dnia 7 kwietnia 1946/. Zaprezentowano czytelnikom przo
dujących w służbie i szkoleniu marynarzy, podoficerów 1 ofi
cerów /nr 26 z dnia 24 stycznia 1946/, poinformowano o utwo
rzeniu nowej bazy Marynarki Wojennej w Świnoujściu /nr 110 
z dnia 20 - 21 kwietnia 1946/, o pierwszym rejsie okrętów 
polskich do Szczecina /nr 111 z dnia 24 kwietnia 1946 r./ o 
szkoleniu młodych marynarzy w kadrze Marynarki Wojennej /nr 
136 z dnia 19 maja 1946/, o szkoleniu załóg śclgaczy /nr 159 
z dnia 10 lipca 1946/. Zaznajamiano też czytelników z nowymi 
rodzajami broni, stosowanymi w krajach sojuszniczych w okre
sie zmagań z faszyzmem oraz ze strategią 1 taktyką działań 
na morzu i lądzie. Cel^m starań pisma było podniesienie zna
jomości wiedzy wojenno-morskiej składu osobowego Marynarki 
Wojennej.

Gazeta ujawniała bestialstwa hitleryzmu i faszyzmu 1 
piętnowała każdą próbę podejmowaną na Zachodzie, mającą na 
celu umożliwienie odrodzenia się sił pruskiego milltaryzmu 
1 odwetu. Celowały w tym zwłaszcza felietony zamieszczone w 
rubryce "Na światło dzienne" .

W "Gazecie Morskiej" nie brakowało artykułów blorąoyoh 
w obronę Interesy ludzi pracy, czy też potępiających speku
lantów 1 szabrowników. W rubryce "Za burtą" piętnowano wszy
stkich tych, którzy myśleli tylko o sobie,o własnych korzyś
ciach; wyśmiewano wady ludzkie przynoszące szkody materialne 
1 moralne.

1 6Na ten temat pisała "Gazeta Morska": 0 przebiegu procesu w 
Norymberdze i "świadku" von dem Bachu /nr 25 z 1946 r./, 
o akcji Yolkssolidarltat w Niemczech powojennych /nr 31 z 
1946 r./, o niemieckich organizacjach podziemnych 1 o ma
gazynowaniu broni w strefach zachodnich Niemiec /nr 28 z 
1946 r./.
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Pracownicy nie pisali swych artykułów zza biurka, nie 
unikali spotkań z żywymi ludźmi. Ze sprawozdań miesięcznych 
redaktora Mariana Brandysa wynika, że dziennikarskich wy- 
jazdów w różnych oelach było miesięcznie kilkadziesiąt .

0 wysokiej wartości wielu pozycji zamieszczanych na ła
mach gazety świadczy i ten fakt, że Zarząd Polityczno-Wycho- 
wawczy Marynarki Wojennej zalecał odczytywać je głośno w 
jednostkach wojskowych na tzw. prasówkach lub też wykorzy
stywać jako materiał do opracowywania gawęd i pogadanek z 

. 18 marynarzami •
Jeszcze jednym dowodem uznania dla wysiłku grona dzien

nikarskiego "Gazety Morskiej" było przedrukowywanie posz
czególnych artykułów przez takie czasopisma, jak "Rzeczpospo
lita", "Głos Ludu", "Robotnik", "Dziennik Zachodni", "Polska 
Zbrojna" 1 pismo radzieckie dla ludności polskiej - "Wol
ność"19.

"Gazeta Morska" wysyłana była także za granicę, m. In. 
na statkach do W.Brytanii, gdzie trafiała do rąk polskich 
żołnierzy - tułaczy, niosąc im wieści o nowej, ludowej Pol

on sce 1 zachęcając do powrotu do kraju .
W tym miejscu należy wspomnieć o jeszcze jednej cennej 

inicjatywie redakcji "Gazety Morskiej". Otóż we wrześniu 
1945 r. redakcja wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Informacji 
1 Propagandy w Gdańsku opracowała i wydała "Informator", za
wierający adresy rodzin marynarzy polskich pozostających na 
obczyźnie . Broszurka zawierała również życzenia dla owych 
marynarzy od rodzin w kraju, streszczające się w słowach: 

l^AMW, sygn. 67/4, S.388.
18AMW, sygn. 67/15, s.236.
19Co było tematyką naszego pisma, "Gazeta Morska" nr 239 z 

dnia 2.10.1946 r., s.3.
20AMW, sygn. 67/4, s.402. We wrześniu 1945 r. przywiózł do 

'.".Brytanii partię czasopism Marynarki Wojennej "Kraków", 
później przewożone były czasopisma do Anglii szwedzkim 
statkiem "Regne". Adresy odbiorców:Kierownictwo Marynarki 
Wojennej, okręty - "Conrad", "Błyskawica", "Piorun",."Bu
rza", "Garland", "Krakowiak", "Ślązak”, "t "Sokół", "Dzik" 
oraz Centrum Wyszkolenia ORP "Bałtyk" /Londyn/ 1 Morski 
Ośrodek /Dover Port/. Wysyłano 1000 egz. "Gazety Morskiej". 04
Informator z życzeniami od rodzin dla marynarzy w Anglii.
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kochamy cię, tęsknlmy za tobą, wracaj do nasi "Informator" 
wysłany został do Anglii statkiem "Kraków" 1 tam rozkol- 

22 portowany .
"Gazeta Morska" wychodziła przez z górą rok. Ostatni jej 

numer - 249 /366/ nosił datę 12 września 1946 r.
Decyzję o likwidacji gazety podjęto biorąc pod uwagę 

następujące fakty: we wrześniu 1946 r. sytuacja w kraju 1 na 
polskim Wybrzeżu różniła się znacznie od sytuacji sprzed ro
ku, gdy rodziła się "Gazeta Morska". Powstały w tym czasie w 
pasie nadmorskim nowe czasopisma, uruchomiono regionalną roz
głośnię radiową w Gdańsku, działała silna radiostacja cen
tralna Polskiego Radia w Raszynie, bez większych przeszkód 
docierały nad morze gazety wydawane w Warszawie. "Gazeta Mor
ska", która spełniała dobrze swe zadania organizaoyjno-propa- 
gandowe, ekonomicznie była tworem słabym. Jej produkcja - ze 
względu na niski nakład - była stosunkowo droga /7-tysięczny 
nakład nie pokrywał wydatków Wydawnictwa Zarządu Polityoz- 
no-Wychowawczego Marynarki Wojennej związanych z drukiem ga- 
zety/ . Na dłuższą metę taka praktyka nie mogła .istnieć. Po
wstała więc myśl o likwidacji "Gazety Morskiej", będącej w 
znacznym stopniu - pod względem treści artykułów - bardziej 
czasopismem cywilnym niż wojskowym. Myśl o likwidacji gazety 
znajdowała poparcie w Dowództwie Marynarki Wojennej, gdyż od 
kwietnia 1946 r. ukazywał się ilustrowany miesięcznik "Mary
narz Polski". Był on atrakcyjnie redagowany i zyskał ogromną 
popularność w środowisku marynarskim i w społeczeństwie cy
wilnym.

11 września 1946 r. ogłoszony został rozkaz pełniącego 
obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej o następującym brzmie
niu:

"W dniu 1 września minął rok od chwili ukazania się 
pierwszego numeru codziennego pisma Marynarki Wojennej pt. 
"Gazeta Morska".

22 Listy do marynarzy polskich za granicą, "Gazeta Morska" nr 
29 z dnia 1.10.1945 r., s.3.

23AMW, sygn. 67/4, s.389.
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Zespół redakcyjny "Gazety Morskiej" 1 Jego współpracowni
cy podjęli pracę w warunkach szczególnie trudnych 1 ciężkich, 
tworząc organ prasowy, który był na Wybrzeżu Jednym z pierw
szych krzewicieli i rzeczników Odrodzonej Polski. "Gazeta 
Morska" dobrze spełniała podjęte zadania 1 powinności, ale 
wobec rozrostu pism o charakterze wojskowym oraz pism lokal
nych dalsze jej istnienie jest zbyteczne.

W związku z tym zarządzam zaprzestanie z dniem 12 wrześ
nia 1946 roku wydawania "Gazety Morskiej".

Zespołowi redakcji i jego współpracownikom wyrażam po
dziękowanie za dobrą pracę.

Etatowy skład osobowy b. redakcji "Gazety Morskiej"prze
kazuję do dyspozycji redakcji dwutygodnika ' "Marynarz Pol
ski”24 25.

Dnia 11 września 1946 r. ukazało się w "Gazecie Morskiej” 
ogłoszenie o jej likwidacji. Równocześnie miesięcznik ‘'Mary
narz Polski" postanowiono przekształcić w dwutygodnik.

Nazajutrz w artykule pt. "Kontynuujemy dzieło "Gazety 
Morskiej”, redakcja pożegnała się ze swymi czytelnikami. Przy
pomniawszy dorobek gazety i jej zespołu redakcyjnego zapew
niono, że dzieło "Gazety Morskiej” w zakresie szerzenia idei 
morskich 1 zbliżenia społeczeństwa do spraw związanych z Ma
rynarką Wojenną kontynuowane będzie na łamach "Marynarza 
Polskiego” 1 innych czasopism wojskowych.

3. "Marynarz Polski". Miesięcznik /dwutygodnik/ 
Marynarki Wojennej

Miesięcznik "Marynarz Polski" ujrzał światło dzienne w 
pierwszej połowie kwietnia 1946 r. Z miejsca zdobył on wiel
ką popularność; swym zasięgiem objął cały kraj, a nawet miał 
swych sympatyków za granloą.Nakład pisma sięgał 18000 egzem- 

2*5plarzy . Około 2 000 egzemplarzy przeznaczono do bezpłatne
go rozdania wśród marynarzy i żołnierzy, resztę sprzedawano

24AMW, sygn. 8/1, s.l.
25AMW, sygn. 67/4, s.390-393.
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26 w cenie 15 zł za egzemplarz .Niestety ograniczone możliwoś
ci produkcyjne Wydawnictwa Zarządu Polityczno-Wychowawczego 
Marynarki Wojennej oraz dość skąpe przydziały papieru w roku 
1946 nie pozwalały zwiększyć nakładu.

Narodziny "Marynarza Polskiego" - magazynu ilustrowanego 
- stały się możliwe dzięki uruchomieniu przez Wydawnictwo Za
rządu Polityczno-Wychowawczego Marynarki Wojennej na przeło
mie stycznia 1 lutego 1946 r. własnej chemigrafil.

Nr 1 "Marynarza Polskiego" zaświadczał o dobrej robocie 
pracowników Wydr tctwa Zarządu Polityczno-Wychowawczego Ma
rynarki Wojennej - redaktorów, metrampaży, chemlgraf ów, maszy
nistów, Introligatorów. Numer był złamany 1 wydrukowany sta
rannie - z zastosowaniem 4 kolorów - na papierze satynowym, 
miał kartonową okładkę. Na 34 stronicach formatu 21 x 30 cm 
zawierał dużą liczbę interesujących artykułów i zdjęć /siat
kowych 1 kreskowych/ o różnorodnej tematyce.

W artykule wstępnym, zatytułowanym "Startujemy", redak
cja wyrażała pragnienie, aby pismo stało się pożytecznym ma
teriałem fachowym i historycznym, aby Jednocześnie stanowiło 
rozrywkę dla czytelników tak wojskowych, Jak i cywilnych.

Najwięcej miejsca zajęły w numerze materiały na temat 
życia składu osobowego ludowej Marynarki Wojennej. Znajduje
my wśród nich m.ln. fotoreportaż z pobytu Naczelnego Dowódcy 
Wojska Polskiego, Marszałka Polski Michała Roll-Żymiersklego 
wśród marynarzy, reportaż pt. "Polskie trawlery wróciły do 
Gdyni" /mowa o "Czajce", "Mewie", "Rybltwle*  i "Żurawiu" re
windykowanych z Niemiec/, reportaż z zajęć w pułku szkolnym 
Marynarki Wojennej pt. "W szkole wilków morskich", felieton 
"Jak zostałem marynarzem", artykuł o uruchomieniu Stoczni 
Marynarki Wojennej na Oksywiu, a także artykuł problemowy o 

27 perspektywach rozwojowych Marynarki Wojennej .
Autor tego ostatniego artykułu stwierdzał m.ln.: "...Do 

pełnego programu rozbudowy /Marynarki Wojennej - przyp. J.K./ 

26Tamże, 8.397.
27R.Nowakowski, Perspektywy Marynarki Wojennej. Jej cele, za

dania, możliwości rozwojowe. "Marynarz Polski" 1946 rok, 
nr 1, s.4-5.
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będzie nam potrzeba dość dużo okrętów. Okręty te mogą byó wy
budowane na zamówienie za granicą, a częściowo wykonane w 
kraju. Wobec posiadania obecnie stoczni, po ich rozbudowaniu 
i doprowadzeniu do stanu pełnej wydajności, sprawa ta nie po
winna nastręczać większej trudności”. I dalej: "Sprawa rozwo
ju Marynarki Wojennej łączy się nierozerwalnie z ludźmi. Bu
dując nowe okręty, umacniając wybrzeża, musimy jednocześnie 
dążyć do wyszkolenia w możliwie krótkim czasie całego zastę
pu specjalistów". Te słuszne przewidywania autora stopniowo 
- rok za rokiem - znajdowały coraz szersze formy realizacji.

Miesięcznik zawierał kilka artykułów o tematyce poświę
conej wojnie na morzu w latach 1939 - 1945 i udziałowi pol
skich okrętów w walkach na morzu, głównie na Zachodzie. W ro
ku 1946 bardzo świeże były wspomnienia ludzi, którzy przeży
wali na morzu trudne dni wojny. Duże też było zapotrzebowa
nie na tego typu publicystykę ze strony czytelników. Znajdu
jemy więc w numerze 1 "Marynarza Polskiego" takie pozycje, 
jak: "ORP "Garland" z konwojem do ZSRR", "Największe okręty 
RP", "Bitwa o Atlantyk", "Zmora bosmana Rybickiego; wspo
mnienie z podwodnego patrolu", "Okręty podwodne w ostatniej 
wojnie". Numer zawiera ponadto artykuły przypominające z oka
zji pierwszej rocznicy wyzwolenia Kołobrzegu przebieg walk o 
to miasto.

Starając się, aby pismo zawierało możliwie najszerszy 
wachlarz materiałów prasowych, zaspokajających różne gusty i 
zainteresowania czytelników, redakcja przewidziała miejsce 
na łamach "Marynarza" także na nowelkę, kącik ciekawostek 
morskich, na kronikę zagraniczną, na humor wreszcie.

Wzorem wielu czasopism "Marynarz Polski" posiadał na 
swych łamach różne stałe rubryki, np.: "0 okrętach wojennych’, 
"Morska kronika zagraniczna", "Przegląd wydawnictw wojsko
wych i morskich", "Z doświadczeń bojowych naszych sojuszni
ków", "Żeglarze i podróżnicy polscy", "2 tygodnie na Wybrze
żu", "Kącik historyczny", "Porty i twierdze morskie", "Walka 
o władztwo mórz" i inne.

Rubryk przybywało w miarę upływu czasu, co uznać należy 
za przejaw starań zespołu redakcyjnego, zmierzających do 
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uczynienia "Marynarza Polskiego" coraz ciekawszym 1 atrak
cyjniejszym czasopismem. Niektóre artykuły nie mieściły się 
w określonej z góry jakimś tytułem rubryce, ale były zamie
rzoną kontynuacją cyklu. Wymienię tu dla przykładu cykl 
artykułów o flotach wojennych różnych państw oraz oykl oma
wiający przebieg ważniejszych bitew morskich z okresu II woj
ny światowej.

Nadzwyczaj cenną grupę artykułów stanowiły opracowania 
dotyczące uzbrojenia i sprzętu bojowego. Tu odnajdujemy ma
teriały podające dane taktyczno-techniczne okrętów różnych 
klas /większość bogato ilustrowana/, a także różnych typów 
uzbrojenia i sprzętu okrętowego - torped, min, bomb rakieto
wych, stacji radiolokacyjnych itp.

Artykuły te przyczyniały się do poszerzenia wiedzy wojen- 
no-morskiej kadry ludowej Marynarki Wojennej. Rok 1946 był 
przecież rokiem trudnych początków. Nie ukazywały się wów
czas żadne większe pozycje książkowe na tematy wojenno-mors- 
kie. Pozycje z "Marynarza Polskiego" /stanowiące kontynuację 
rozpoczętych już wcześniej przez "Gazetę Morską" zamierzeń/ 
w znacznym stopniu wypełniały tę lukę.

"Marynarz Polski" nie zapomniał o przedstawieniu czytel
nikom zagadnień z zakresu, gospodarki morskiej Polski Ludo
wej. Odnajdujemy więc na łamach czasopisma artykuły mówiące 
o pracy kapitanatu portu /nr 7, s.21/, biura konstrukcji okrę
towych /nr 8, s.16 - 17/, gdyńskiego PIHM-u /nr 10, s.3/, la
tarni morskich /nr 11, s.4/ itd.

Redakcja utrzymywała ścisłą łączność z czytelnikami. Ist
niały nawet specjalne rubryki: "Czytelnicy piszą" 1 "Skrzynka 
pocztowa". Czytelnicy wyrażali w nich swój stosunek do róż
nych spraw, także w odniesieniu do treści miesięcznika, pro
ponowali współpracę przy jego redagowaniu, zapytywali o róż
ne zdarzenia z historii polskiej floty wojennej lub o dane 
taktyczno-techniczne okrętów, prosili o wyjaśnienie Innych 
interesujących ich zagadnień.

Aby jeszcze lepiej poznać opinię czytelników o piśmie, 
redakcja ogłosiła w numerze 13 konkurs-ankletę "Co pragnę 
widzieć w "Marynarzu Polskim"? Omawiając na łamach magazynu 
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wyniki tej ankiety redakcja podała, że nadeszło kilkaset lis
tów od czytelników z różnymi propozycjami. Autorzy listów 
proponowali wprowadzenie szeregu nowych działów, a wśród nich 
działów popularyzujących morską florę 1 faunę, geografię 
brzegów, zamieszczających opisy 1 plany portów itd.‘ "Więcej 
wspomnień z walk ostatniej wojny, przeżyć, opowiadań, nowel 

28 marynistycznych" - domagał się pewien czytelnik •
Redakcja zapewniła czytelników, że dołoży starań,aby ich 

propzyoje zostały urzeczywistnione.
Spełniając prośbę licznych czytelników o zwiększenie 

częstotliwości wydawania "Marynarza Polskiego? Wydawnictwo 
Zarządu Polityczno-Wyohowawczego Marynarki Wojennej postano
wiło kosztem likwidacji "Gazety Morskiej" przekształcić swój 
miesięcznik w dwutygodnik. Zmiana ta nastąpiła w październi
ku 1946 r. Nr 7 pisma wyszedł z datą 1-15 października, rów
nocześnie jednak zmniejszono liczbę stron czasopisma do 28 
/wraz z okładką/.

Jak Już powiedziano, "Marynarz Polski" cieszył się bar
dzo dużą popularnością wśród naszego społeczeństwa. Rozprze- 
dawany był prawie całkowicie. Zwroty miesięcznika nie prze- 

29 kraczały 5% i zapewne byłyby mniejsze, gdyby udało się usu
nąć wszystkie niedostatki dystrybucji.

Dowodem sympatii dla pisma była bogata korespondencja na
pływająca pod adresem redakcji. Na przestrzeni roku istnie
nia pisma redakcja otrzymała ponad tysiąc listów.

Do dużej poozytności "Marynarza Polskiego" przyczynili 
się zarówno jego redaktorzy, jak 1 szeroki zastęp nieetato
wych współpracowników. Wśród 54 autorów, których artykuły 
zamieszczono w okresie kwiecień 1946 r. - kwiecień 1947 r. 
znajdował się dowódca Marynarki Wojennej kontradmirał Włodzi
mierz Steyer, jego zastępca do spraw polityczno-wyohowaw- 
czych kmdr Józef Urbanowicz i duża liczba wyższych oficerów.

Przedsięwzięciami redakcji kierował początkowo kpt. mar. 
Marian Brandys, a po jego odejściu na Inne stanowisko - por. 
mar. Józef Balcerak i por. mar. Stanisław Biskupski.

2®"Marynarz Polski" nr 16, s.4. 
29AMW, sygn. 67/4, s.397.

I
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W roić po wydaniu pierwszego numeru magazyn poszerzył 
swój format do rozmiarów 24 x 32 cm. Zmianie uległa też sza
ta graficzna. Objętość ustaliła się w granicach 24 stron, a 

30 cena na 20 zł za egzemplarz .
Nr 30 czasopisma z 16 - 31 grudnia 1947 r. był ostatni w 

samodzielnej działalności tego pisma. Z początkiem roku 
1948 nastąpiło połączenie "Marynarza Polskiego" z organem Li
gi Morskiej "Morze". Odtąd ukazywał się Już miesięcznik pod 
nazwą "Morze - Marynarz Polski", wydawany przez Marynarkę 

31 Wojenną 1 Ligę Morską .

W pierwszym kwartale 1947 r. spod pras drukarskich Wydaw
nictwa Zarządu Polityczno-wyohowawozego Marynarki Wojennej 
wyszło inne nowe czasopismo Marynarki Wojennej - "Przegląd 
Morski", przeznaczony głównie dla oficerów. Właściwie było 
to wznowienie ukazującego się w okresie międzywojennym mle- 

3 2 slęoznika pod tym samym tytułem . Obecnie miało byó kwar
talnikiem.

Za wznowieniem wydawania "Przeglądu Morskiego" opowie
dzieli się uczestnicy narady zorganizowanej przez Dowództwo 
Marynarki Wojennej w Gdyni w sierpnia 1945 r.A Rozpoczęcie 
wydawania "Przeglądu Morskiego" zarządzone zostało rozkazem 
nr 72 z dnia 11 października 1946 r. Ustanowiono równocześ
nie kilkuosobowy komitet redakcyjny na czele z kmdr ppor. 
Stanisławem Mieszkowskim. Od 22 listopada 1946 r. komitet re- 

3OPorównaJ "Marynarz Polski" nr 16 z 1-15 kwietnia 1947 r.
31"Morze - Marynarz Polski" - pod tym tytułem pismo ukazywa

ło się do lutego 1951 r., następnie przyjęty został tytuł 
- "Morze".

32Wydawnlotwo zapoczątkowano w grudniu 1928 r. Jako miesię
cznik. Wydawcą była Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej 
w Toruniu. Od 1935 r. /nr 75/ "Przegląd Morski" wydawało 
Kierownictwo Marynarki Wojennej w Warszawie. Ostatni numer 
w okresie międzywojennym ukazał się w sierpniu 1939 r.
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dakcyjny zmienił nazwę na kolegium redakcyjne. Jego sekreta
rzem wyznaczono por. mar. Franciszka Walickiego. Sekretariat 
kolegium redakcyjnego /stanowiący faktyczną redakcję czaso
pisma/ podporządkowany został organizacyjnie szefowi Wydzia- 

33 łu Wyszkolenia Dowództwa Marynarki Wojennej
Nr 1 "Przeglądu Morskiego" obejmował miesiące styczeń - 

luty - marzec 1947 r. Nawiązując do okresu przedwojennego po
dano na stronie tytułowej, że jest to kolejny numer 126 1 rok 
wydawania XIII.

Wznowienie "Przeglądu Morskiego" w ludowej Marynarce 
Wojennej nie oznaczało oczywiście kontynuacji przedwrześnio- 
wej polityki i myśli morskiej prezentowanej dawniej na ła
mach czasopisma, gdzie często dominowały akoenty antyradzie
ckie i propaganda idei kolonialnych. Dano temu wyraz w arty
kule wstępnym pierwszego powojennego numeru, który napisał 
dowódca Marynarki Wojennej kontradmirał Włodzimierz Steyer.

W swej "deklaracji programowej" kolegium redakcyjne 
stwierdziło, że "Przegląd Morski" - organ fachowy Marynarki 
Wojennej - będzie poszerzał zagadnienia związane z organiza
cją, uzbrojeniem, wyposażeniem, taktyką i wyszkoleniem Mary
narki Wojennej, jej współdziałaniem z siłami lądowymi 1 po
wietrznymi. W miarę swych możliwości będzie Informował o naj
nowszych osiągnięciach morskich państw obcych oraz zaznaja
miał z działaniami flot 1 oddziałów piechoty morskiej państw 
biorących udział w II wojnie światowej. W pracy swej "Prze
gląd Morski" będzie się starał służyó rozwojowi 1 ugruntowa
niu nowej myśli morskiej, właściwej dla warunków Odrodzonej 
Polski Ludowej34.

Kolegium redakcyjne starało się Jak najlepiej realizować 
tezy swojej deklaracji. Tematyka pisma w roku 1947 poświęco
na była głównie studiom polityki morskiej państw uczestniczą
cych w II wojnie światowej oraz analizie działań bojowych 
sił morskich tych państw, w tym również Polski. Jednocześnie

TT°AMW, sygn. 8/1, s.1-7.
^Włodzimierz Steyer, Rozjaśniony horyzont morski, "Przegląd

Morski" 1947 r., nr 1, s.7-8.
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ukazywały się artykuły na temat przypuszczalnych kierunków 
rozwoju sił morskich. Informowano w nich o osiągnięciach nau
ki i techniki wojenno-morskiej, wskazywano na wzrost roli 

35 lotnictwa w działaniach bojowych na morzu • W numerze 1 
"Przeglądu Morskiego" zamieszczono dwie bardzo interesujące 
pozycje, obrazujące dwa różne punkty widzenia na problem 
wojny morskiej: "Marynarka Wojenna ZSRR w Wojnie Ojczyźnia
nej" admirała floty I.S.Isakowa i "Wspólna inicjatywa:triumf 
potęgi morskiej", przedruk z czasopisma amerykańskiego "United 
States Navy Institute Proceedings".

Pismo spełniało więc od początku ważną rolę w zaznaja
mianiu kadry oficerskiej Marynarki Wojennej z aktualnymi 
poglądami na zagadnienia wojenno-morskie. Szczególnie publi
kacja pióra I.S.Isakowa, stanowiąca pierwszy odcinek cyklu, 
miała dużą wartośó w okresie tworzenia podstaw ideowo-teore- 
tycznyoh 1 nakreślania perspektyw rozwojowych nowej polskiej 
myśli wojskowej. Rozważania autora - doświadczonego dowódcy 
morskiego - zwracały uwagę oficerów na następujące zagadnie
nia: konieczność organizacji obrony baz morskich od strony 
lądu, dążność do rozstrzygnięcia głównego zadania na morzu 
za pomocą lotnictwa, szerokie stosowanie okrętów podwodnych, 
udział w działaniach bojowych, w wyjątkowo szerokiej skali, 
małych okrętów bojowych 1 specjalnych, masowe użycie min i 
złożony charakter obrony przeciwminowej, szerokie zastosowa
nie torped. Autor słusznie stwierdził, że wojna współczesna 
zmieniła swój charakter. Nie było już klasycznych starć sił 
liniowych, po których w ubiegłych wojnach następowały zwykle 
długotrwałe przerwy. Była to wojna uporczywa i krwawa, o wy
jątkowym natężeniu, prowadzona bez przerwy 1 wypoczynku, 
wszelkimi środkami na morzu, w powietrzu, pod wodą 1 w rejo
nach przybrzeżnych.

W roku 1947 "Przegląd Morski" zawierał następujące dzia
ły: ogólny, historyczny, historyczno-operacyjny, operacyjno- 
taktyczny, uzbrojenia 1 techniki morskiej, lotniczy, słowni
ctwa morskiego; wychowania fizycznego, flot świata, strat w

3$J.Kłossowski, Plota wojenna przyszłości, "Przegląd Morski" 
1947 r., nr 3, s.54-67.



124

II wojnie światowej. Stałymi rubrykami były: przegląd prasy, 
morska kronika zagraniczna, bibliografia i korespondencje. 
Z redakcją współpracowali liczni autorzy. W ciągu roku za-; 
mieściło swe prace w kwartalniku blisko 40 autorów.

Od numeru 2 funkoję oficjalnego redaktora "Przeglądu Mor
skiego" pełnił por. mar. Franciszek Jan Walicki. Przy reda
gowaniu kwartalnika aktywnie współuczestniczyli pracownicy 
"Marynarza Polskiego".

Do końoa 1947 r. ukazały się cztery numery "Przegląda"MB
Morskiego" w formacie 18 x 25 cm. Objętość ich była różna: nr 
1 miał 120 stron, nr 2 - 144 strony, nr 3 - 128 stron, nr 43 
- 120 stron. Optycznie czasopismo prezentowało się ciekawie.. 
Zawierało sporo zdjęć, rysunków i wykresów. Stosowano uroz
maicone formaty szpalt, dłuższe artykuły opatrywano podty
tułami, ważniejsze zdania czy fragmenty poszczególnych pu
blikacji były wytłuszczane.

"Przegląd Morski" prenumerowany był zarówno przez osoby 
wojskowe, jak i cywilne. Cena egzemplarza wynosiła 120 zł.

Równolegle z czasopismami spod pras drukarskich wydaw
nictwa Zarządu Polityozno-Wychowawozego Marynarki Wojennej 
wychodziły liczne nieperiodykl, na przykład broszury propa
gandowe. Opracowywali Je często redaktorzy "Naszego Morza", 
"Gazety Morskiej", "Marynarza Polskiego". Ukazując się w dość 
wysokich nakładach - od 5 do 15 tysięcy egzemplarzy - stano
wiły jakby uzupełnienie treści marynarskich czasopism. Wy
mienię tu dla przykładu tylko takie broszury, jak "Wester
platte"36 37 38, omawiającą historię tej placówki 1 przebieg walk 

37w 1939 r.: "Obrona Płyty Oksywskiej" - o podobnym charak- 
38 terze; "Przyszłość portów delty Wisły" , przedstawiającą

36Franciszek Dąbrowski, Stefan Gródecki "Westerplatte". Wyd. 1 
ZPW MW Gdynia 1945, s.24.

37Zygmunt Fruczek, Obrona Płyty Oksywskiej. Wyd. ZPW MW. Gdy
nia 1945 r., s.24.

38Stanisław Różański, Przyszłość portów delty Wisły. Wyd., 
ZPW MW, Gdynia 1945, s.25 + 3 tabele.
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perspektywy rozwoje wybrzeża Gdańskiego; "Kalendarz Morski na 
*1 o

rok 1946" • ozy też przewodnik-lnformator "Wybrzeże od Br a-
40ulewa do Helu" .

39Kalendarz Morski na rok 1946. Wyd. ZPW MW. Gdynia 1945 r. 
s. 120.

40Wybrzeże od Braniewa do Helu. Przewodnik-lnformator. Wyd. 
Marynarki Wojennej. Gdynia 1947, s.164 + mapy 1 plany.



Por. mar. mgr inż. Jerzy Chłopeckl

NIEKTÓRE UWAGI 0 POWSTANIU I DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU 
MŁODZIEŻY POLSKIEJ W MARYNARCE WOJENNEJ

W LATACH 1948 - 195OX

Powstanie Związku Młodzieży Polskiej było konsekwencją 
wieloletnich dążeń zjednoczeniowych kilku pokoleń lewicowe

go nurtu młodzieży polskiej. Powstała organizacja łączyła 
działające po zakończeniu II wojny światowej związki mło
dzieży w jeden silny organizm. Wprowadzenie organizacji mło
dzieżowej do Jednostek wojskowych było doniosłym wydarze
niem. Zapoczątkowało ono działalność organizacji młodzieżo
wej, której kontynuacją stały się sukcesy Kół Młodzieży Woj
skowej 1 Socjalistycznego Związku Młodzieży Wojskowej.

Działalność kół ZMP w warunkach armii socjalistycznej 
była szkołą politycznego myślenia 1 wychowania. Wielu akty
wistów po odbyciu służby wojskowej przeszło do odpowiedzial
nej pracy w środowisku cywilnym. Aktyw ZMP był bazą społecz
ną, z której rekrutowali się kandydaci do szkół wojskowych. 
Działacze młodzieżowi przewodzili rozpoczynającemu się sze
rokiemu ruchowi przodownictwa i współzawodnictwa.

Artykuł niniejszy zawiera niektóre uwagi o działalności 
Związku Młodzieży Polskiej w Marynarce Wojennej w latach 
1948 - 1950. Koncentruje się on przede wszystkim na powsta
niu i rozwoju organizacyjnym, udziale w niektórych akojaoh 
politycznych oraz na Jednym z najtrudniejszych kierunków 
działania, jakim była praca na rzecz umacniania dyscypliny.

W latach 1945 - 1948 w Jednostkach Marynarki Wojennej 
organizacje młodzieżowe nie prowadziły żadnej działalności w 
zorganizowanej formie. Do pracy wychowawczej z marynarzami*

xNa temat utworzenia Związku Młodzieży Polskiej w Marynarce 
Wojennej patrz także artykuł kpt. mar. mgr. Jerzego Przybyl
skiego: Powstanie 1 pierwszy rok działalności Związku Mło
dzieży Polskiej w Marynarce Wojennej. "Biuletyn Historycz
ny". Gdynia 1973, nr 4, 8.261 - 294.
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dowódcy i aparat polltyczno-wychowawozy wykorzystywali dzia
łające w jednostkach 1 na okrętach koła aktywu. Zaliczano do 
nich wówczas członków Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej 
Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego, Związku Mło
dzieży Demokratycznej, Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa 
Uniwersytetów Robotniczych, Związku Walki Młodych, Związku 
Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "Wici", Związku 
Harcerstwa Polskiego 1 działaczy organizacji "Służba Polsce". 
Do aktywu zaliczano również marynarzy nlezrzeszonyoh, a wy
różniających się polityczną aktywnością. Zasadniczym zada
niem kół aktywu było mobilizowanie marynarzy do osiągania 
lepszych wyników w szkoleniu, dyscyplinie, pracy kulturalno- 
oświatowej i sportowej1.

W ramach ogólnowojskowych przygotowań do tworzenia kół 
ZMP Zarząd Polityczno-Wyohowawczy we wrześniu 1948 roku po
lecił wszystkim zastępcom dowódców jednostek do spraw poll- 
tyczno-wyohowawczych sporządzić i przesłać szczegółowe spisy 
aktywu. Ich analiza pozwala wysnuć wniosek, że z reguły do 
grupy aktywu zaliczano niewielką liczbę marynarzy. Niemniej 
jednak można było się na nich oprzeć podczas organizacji kół 
ZMP w poszczególnych jednostkach i na okrętach. Na przykład 
w Dywizjonie Artylerii Kolejowej do grupy aktywu zaliczano 
8 członków PPR, 2 członków PPS, 4 członków ZWM i 2 członków 
OM TUR2. Natomiast w Dywizjonie Okrętów Podwodnych do aktywu 
zaliczano 29 marynarzy 1 podoficerów zawodowych i nadtermino
wych. W grupie tej znajdowało się 3 członków PPR, 2 członków 
PPS, 2 członków ZWM i 2 członków OM TUR; pozostałych 20 było 
niezorganizowanyoh . Z akcją przygotowawczą do tworzenia kół 
ZMP zbiegło się w czasie powołanie do służby w Marynarce Wo
jennej nowego rocznika poborowych. Wśród wcielonych we wrze
śniu 1948 roku 16,5% stanowili członkowie ZMP, natomiast 6%

^Władysław Szczerkowski: Niektóre uwagi o pracy partyjno-po
litycznej w Marynarce Wojennej PRL w latach 1945 - 1970 r. 
Aneks do "Rocznika Ośrodka Nauk Społecznych 1 Wojskowych Ma
rynarki Wojennej". Gdynia 1970, nr 5, s.15.

“AMW, Zesp. ZP, teczka 132/21, s.554.
3AMW, Zesp. ZP, teczka 132/21, s.546.
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należało do innych organizacji młodzieżowych. W Jesienny® 
więc poborze prawie Jedna czwarta marynarzy należała do orga
nizacji młodzieżowych. Ta grupa, Jak 1 dotychczas istniejący 
aktyw z Jednostek, w sposób zasadniczy przyczyniły się do po
wołania i zorganizowania 2wlązku Młodzieży Polskiej w Mary
narce Wojennej.

Podstawę prawną do utworzenia ZMP w Marynarce Wojennej 
stanowił rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 150 i wydany w 
oparciu o niego rozkaz Dowódcy Marynarki Wojennej Nr 62 z 
dnia 22 października 1948 roku . Zalecał on dowódcom Jedno
stek i ich zastępcom do spraw polityczno-wychowawozych, aby 
ściśle zastosowali się do instrukcji w sprawie organizowania 
kół ZMP, wydanej przez Zarząd Polityczno-Wyohowawczy Marynar
ki Wojennej. Polecenie to należało traktować Jako zadanie o 
dużym znaczeniu politycznym i ideowo-wychowawozym. Rozkaz na
kazywał również, by do października 1948 roku we wszystkich 
jednostkach przeprowadzić odprawy kadry i zapoznać ją z "Re
gulaminem ZMP w‘Wojsku Polskim".

Okres poprzedzający zebrania organizacyjne charakteryzo
wało znaczne ożywienie w pracy politycznej. Zwiększono licz
bę gawęd, informacji politycznych oraz zajęć kulturalno-oś
wiatowych. Wszystkie zajęcia nasycano w miarę możliwości 
treściami młodzieżowymi. W świetlicach natomiast zaczęto two
rzyć specjalne kąciki poświęcone ZMP.

Proces powstawania kół ZMP w poszczególnych Jednostkach 
można pokazać na przykładzie Eskadry Lotniczej. W dniu 23 
października 1948 roku przeprowadzono w niej zebranie całego 
stanu osobowego, na którym mjr Rychlik wygłosił referat poś
więcony roli i zadaniom ZMP w wojsku. Referat wywołał wśród 
słuchaczy duże zainteresowanie. W pięć dni później /28 paź
dziernika/ odbyło się następne zebranie całego stanu osobowe
go. Omówiono na nim szczegółowo "Regulamin ZMP w Wojsku Pols
kim". Po omówieniu regulaminu wśród zebranych rozdano dekla
racje, które większość wypełniła. Następnie przeprowadzono 
zebrania w pododdziałach, gdzlji w Jawnych głosowaniach wybra-

\AMW, Rozkazy dzienne BMW, teczka 22/7, s.92.
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no zarządy kół. Jako pierwsze zadania wybrane zarządy otrzy
mały polecenie opracowania planów pracy na listopad. Podobny 
przebieg miały zebrania organizacyjne w pozostałych jednost
kach i na okrętach Marynarki Wojennej.

Brak doświadczenia kadry zawodowej w pracy młodzieżowej 
spowodował, że pomimo całego procesu przygotowawczego, narad 
1 odpraw, nie wszędzie akcję powołania kół ZMP przeprowadzo
no zgodnie z regulaminem obowiązującym w tym względzie. Nie
właściwie postąpiono w Dywizjonie Okrętów Podwodnych, w Dy
wizjonie Artylerii Kolejowej 1 na ORP "Żuraw", gdzie do ZMP 
zapisano wszystkich marynarzy3. Podobnym błędem było dziele
nie marynarzy na kandydatów i członków ZMP. Takiego podziału 
nie przewidywał żaden punkt regulaminu. Na ORP "Błyskawica" 
i w KPW Gdynia, uważano, że stare koła aktywu są ważniejsze 

6 od nowo powstałych kół ZMP , Wspomniane tu niektóre trudnoś
ci nie powinny Jednak przesłaniać obrazu całości akcji orga
nizacyjnej, która generalnie rzecz blorąc przebiegała spraw
nie 1 szybko. W przewidzianym terminie powołano we wszyst
kich jednostkach 1 na okrętach koła ZMP.

Akcję powoływania kół ZMP w Marynarce Wojennej zakończo
no do połowy listopada 1948 roku. Zorganizowano wówczas w 24 
Jednostkach 71 kół, do których należało 1754 marynarzy, pod
oficerów 1 oficerów. Wśród wybranych przewodniczących kół 
największą grupę stanowili marynarze i podoficerowie służby 
zasadniczej. Na 71 przewodniczących - 51 było marynarzami, 
a 12 podoficerami służby zasadniczej. W 7 kołach przewodni
czącymi wybrano przedstawicieli kadry /4 oficerów 1 3 pod
oficerów służby zawodowej/. Przewodniczącym koła ZMP w WSMW 
był podchorąży. W Kadrze Marynarki Wojennej utworzono jedno 
koło ZMP, w skład którego wchodzili sami oficerowie. To krót
kie zestawienie pozwala wysnuć wniosek, Iż organizacja miała 
od początku marynarski charakter, zaś jej aktyw rekrutował 
się spośród marynarzy 1 podoficerów służby zasadniczej.

Pierwszymi przewodniczącymi kół ZMP wybrano między inny
mi: Aleksandra Sltklewicza, Edwarda Przewoźniaka, Henryka 5 6

5AMW, Zesp. ZP, teczka 223/28, s.77.
6AMW, Zesp, ZP, teczka 132 <26, s.583.
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Wąsowicza, Edwarda Łącznego, Juliana Kubalę, Tadeusza Osla- 
daoza, Zbigniewa Stępnia 1 Ireneusza Wlllcońsklego.

Kolejnym etapem tworzenia struktury organizacji młodzie
żowej, po powołaniu kół 1 wyborze ich zarządów, było powoła
nie zarządów ZMP w Jednostkach. Miały one kierować pracą kół 
w Jednostkach, koordynować całokształt praoy organizacyjnej, 
udzielać pomooy 1 kontrolować działalność poszczególnych og
niw. Zarządy miały za zadanie prowadzić pracę ideowo-wycho- 
wawozą, kulturalno-oświatową 1 sportową, aktywizować człon
ków do przodownictwa w szkoleniu 1 dyscyplinie. Obowiązkiem 
zarządu było zwoływać okresowe zebrania ogółu członków ZMP, 
na których należało omówić braki i niedociągnięcia w praoy 
wychowawczej 1 organizacyjnej. Zarząd Jednostki rozpatrywał 
1 zatwierdzał uchwały poszczególnych kół w sprawie przyjęcia 
nowych członków. Podobnie Jak zarządy kół, zarządy Jednostek 
/pułkowe/ były organami wybieralnymi przez członków organi
zacji.

Po utworzeniu kół ZMP w Jednostkach Marynarki Wojennej, 
rozpoczęto przygotowania do wyboru zarządu Jednostek /pułko
wych, dywizjonowych/. Szczegółowe wytyczne w sprawie prze
biegu akcji wyborczej opracowała Sekoja Młodzieżowa Zarządu 
Polltyczno-Wyohowawozego Marynarki Wojennej. W okresie od po
łowy listopada do połowy grudnia we wszystkich kołach prze- 

7 
prowadzono po 2 - 3 zebrania . Omawiano na nich podstawowe 
dokumenty dotyczące działalności ZMP. Zebrania były zawsze 
poprzedzane 20-mlnutową informacją prasową, przygotowaną w 
oparciu o materiały publikowane w prasie młodzieżowej. Mie
sięczny okres działalności pozwolił lepiej poznać się człon
kom poszczególnych kół. Był to okres niezwykle istotny dla 
mającej nastąpić akojl wyboru zarządów pułkowych. Dobra zna
jomość aktywu pozwalała stawiać najlepszych aktywistów na 
ozele organizacji w Jednostkach.

W drugiej połowie grudnia 1948 roku przystąpiono do wy
boru zarządów pułkowych. Pierwszymi przewodniczącymi zarządów 
pułkotTych wybrano: w Dywizjonie Artylerii Nadbrzeżnej - mata

rAW, Zesp. ZP, teczka 223/28, s.85.
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Romana Muchę, w Kadrze Marynarki Wojennej - mata Edmunda Pi
larskiego, w Dywizjonie Artylerii Kolejowej - mata Edmunda 
Wańskiego. w Komendzie Portu Wojennego Gdynia - bsmt. Adama 
Zlemllńskiego, w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej - ppor. 
Przygodzlńsklego, w Szczecińskim Obszarze Nadmorskim - st^ 
mar. Zdzisława Snopka, w Batalionie Saperów-st. mar. Rapkle- 
wicza, w Szkole Specjalistów Morskich - ppor. Adolfa Wabika, 
w Eskadrze Lotniczej - ppor. Krzysztofa Ladosza, w Batalio
nie Łączności - mata Tadeusza Osladacza, we Flotylli Trałow
ców - chor. Władysława Podlasza, w Dywizjonie Okrętów Pod
wodnych - mata Henryka Abrożeja, na ORP "Błyskawica" - mata 
Kr owićkiego, we Flotylli Trałowców Szczecińskiego Obszaru 
Nadmorskiego - ppor. Antkowiaka 1 w Dywizjonie śoigaczy - 
bsmt. Czesława Rudzkiego.

W latach 1948 - 1950 nastąpił dynamiczny rozwój organi
zacyjny Związku Młodzieży Polskiej w Marynarce Wojennej. Li
czba członków wzrosła w tym okresie prawie 2,5 raza. W listo
padzie 1948 roku wynosiła ona 1754, a w grudniu 1950 roku Q
Już 4292 . Równolegle wzrastała liczba kół. W momencie utwo
rzenia organizacji było Ich 71, a w grudniu 1950 roku liczba 
kół wzrosła do 267.

Organizacja młodzieżowa miała zawsze marynarski oh rak- 
ter. Większość jej członków rekrutowała się spośród służby 
zasadniczej.Na przykład w sierpniu 1950 roku na ogólną licz
bę 4270 członków marynarze, podoficerowie służby zasadniczej 
i podchorążowie OSMW stanowili 88,2% całego stanu /11,3% sta- n 
nowili podoficerowie zawodowi i 0,5% oficerowie/ .

Równolegle z rozwojem Marynarki Wojennej wzrosła w oma
wianym okresie z 15 do 22 liczba zarządów ZMP jednostek /puł
kowych, dywizjonowych/. Odpowiedzialną funkcję przewodniczą
cych zarządów pułkowych powierzano młodym aktywistom,maryna
rzom 1 podoficerom służby zasadniczej. Wielu z nich po dzień 
dzisiejszy pełni służbę w Marynarce Wojennej8 * 10.

8AMW, Zesp. ZP, teczka 132/26, s.592-593 oraz teczka 224/33, 
s .603.

°AMW, Zesp. ZP, teczka 224/33, s.327.
10Należą do nich m.in.: kmdr Czesław Rudzki, kmdr por. Tadeusz 

Osiadacz, kmdr por. Aleksander Sitklewloz, kmdr por. Henryk 
Abrożej, kmdr ppor. Mieczysław Szymański.



Osobnym zagadnieniem była obsada etatowa aparatu mło
dzieżowego na wyższych szczeblach organizacyjnych wojska. Od 
dywizji wzwyż Istniał etatowy pion młodzieżowy, który kiero
wał pracą ZMP w podległych jednostkach. Oficerowie ci wyzna
czani byli na stanowiska przez dowództwa poszczególnych okrę
gów wojskowych. "Regulamin ZMP w Wojsku Polskim" stanowił, że 
pracą ZMP w dywizjonach, brygadach, szkołach oficerskich i 
samodzielnych pułkach kierują zastępcy do spraw polltyoz- 
no-wyohowawozych. Organami ich pracy w sprawach dotyczących 
ZMP byli instruktorzy młodzieżowi, W Marynarce Wojennej pra
cą ZMP kierował zastępca dowódcy Marynarki Wojennej do spraw 
polltyczno-wychowswczyoh, a organami Jego pracy w sprawach 
dotyczących ZMP była Sekcja Młodzieżowa, wchodząca w skład 
Zarządu Polityczno-Wychowawczego Marynarki Wojennej. Regula
min nakazywał również, by na stanowiska instruktorów młodzie
żowych do jednostek oraz do sekcji młodzieżowych okręgów 1 
rodzajów wojsk kierować młodych, wyróżniających się oficerów 
polityczno-wychowawczych 1 liniowych. Wymagano od nich posia
dania wysokich walorów politycznych 1 ideologicznych oraz 
ścisłego związku z klasą robotniczą. Instruktor młodzieżowy 
dywizji, brygady, szkoły oficerskiej otrzymywał etat porucz
nika, a sekcja młodzieżowa okręgu wojskowego i rodzaju wojsk, 
składająca się z dwóch pracowników, otrzymywała etaty majora 
i porucznika11.

Po ukazaniu się rozkazu Ministra Obrony Narodowej zezwa
lającego żołnierzom na należenie do ZMP, rozpoczęto w Mary
narce Wojennej przygotowania do organizowania aparatu mło
dzieżowego. W początkowym okresie Marynarka Wojenna otrzyma
ła 14 etatów instruktorów młodzieżowych, w tym 12 dla Jed
nostek 1 2 dla Sekcji Młodzieżowej. Etaty te utworzone w na
stępujących Jednostkach: Dywizjon Okrętów Podwodnych,Dywizjon 
ścigaozy, Flotylla Trałowców, ORP "Błyskawica", Dywizjon 
Artylerii Nadbrzeżnej, Batalion Saperów, Batalion Łączności, 
Flotylla Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego, Kadra Marynar-

llf'Koła Młodzieży Wojskowej - tradycje i współczesność". 
Biblioteka Aktywisty KMW nr 17, Warszawa 1971 r.
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ki Wojennej, Szkia Specjalistów Morskich, Eskadra Lotnicza 
121 Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej .

Poważne trudności wynikły przy wyznaczaniu na stanowiska 
instruktorów młodzieżowych. Spowodowane one były brakiem od
powiednich kadr do prowadzenia działalności z organizacją 
oraz brakami ogólnymi w korpusie oficerów polltyczno-wyoho- 
wawozych w Marynarce Wojennej /w 1949 roku wahały się one w 
granicach 31.4 - 40,7% całego stanu/. W tej sytuacji jedy
nym możliwym rozwiązaniem było obsadzenie tych etatów przez 
wyróżniających się aktywistów z szeregów służby zasadniczej. 
Rozwiązanie to zostało zaakceptowane przez Główny Zarząd Po- 
lityozno-Wychowawozy Wojska Polskiego.- Jednocześnie trwało 
intensywne szkolenie prowadzone na szczeblu centralnym przez 
GZP-W WP i przez zarządy polityozno-wyohowawoze okręgów wojs
kowych 1 rodzajów wojsk. Szkolenia te miały charakter kilku
dniowych kursów.

W Marynarce Wojennej zorganizowano w 1949 roku dwa takie 
kursy, a to w dniach 21 - 24 maroa na Oksywiu i w dniach 28- 
31 marca w Ustce. wykłady na kursach prowadzili między Inny
mi: kmdr Józef Urbanowicz, kmdr por. Franciszek Dąbrowski, 
kpt. Bolesław Maohoń, kpt. Zbyszko Tenerowloz, ppor. Władysław 
Szozerkowskl• Na zakończenie szkolenia uczestnicy kursu na 
Oksywiu podjęli rezolucję wzywającą wszystkich członków ZMP 
do podnoszenia poziomu ideologicznego, podejmowania pracy z 
nlezorganizowanymi, podnoszenia kwalifikacji zawodowych 1 
dalszego ożywienia pracy świetlicowej, sportu oraz wymiany 
doświadczeń w pracy organizacyjnej. Rezolucja ta została ro
zesłana do wszystkich jednostek. Stanowiła ona obok innych 
dokumentów program działania w początkowym okresie istnienia 
organizacji. Wyróżniających się marynarzy i podoficerów służ
by zasadniczej, zajmujących stanowiska instruktorów młodzie
żowych, skierowano na kurs oficerski organizowany przy Za
rządzie Polltyczno-Wychowawczym Marynarki Wojennej.

Pod koniec lat czterdziestych nastąpiło utrwalenie się 
władzy ludowej w Polsce. Po zakończonych zwycięsko kampa- 

12AMW, Zesp. ZP, teczka 132/26, a.454.
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nlaoh politycznych front demokratyczny przystąpił do umac
niania się 1 wewnętrznej konsolidacji. Zaznaczyło się znacz
ne ożywienie życia politycznego w kraju. W drugiej połowie 
1948 roku doszło do zjednoczenia polskiego ruohu młodzieżo
wego, w grudniu tego roku odbył się kongres zjednoczeniowy 
PPR i PPS - powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. 
Wokół tych wydarzeń koncentrowała się praca propagandowa pro. 
wadzona przez organizację młodzieżową. Jednocześnie te dwa 
doniosłe wydarzenia były obiektem ostrych atpków przeciwni
ków realizowanego programu przeobrażeń społecznych w Polsce 
Ludowej. Ataki te nie ominęły również kół ZMP w Marynarce 
Wojennej.' Szczególnie uaktywnił się kler, który z ambon koś
ciołów siał niepokój wśród wiernych.

Poważnie zaktywizował się kler na Wybrzeżu. Księża za
braniali młodzieży wstępować do ZMP 1 starali się jednocześ
nie przyciągać ją do organizacji katolickich. Po kraju krą
żyło mnóstwo plotek, których oel był jeden - poderwać zaufa
nie do władzy ludowej. Przed Kongresem Zjednoczeniowym par
tii było ich szczególnie wiele. Zdarzyły się również wypadki 
organizowania dywersji. Między innymi w październiku 1948 r. 
zlikwidowano organizację antypaństwową "Orląt", działającą na 
terenie Stoczni Gdańskiej. Jej ulotki, zawierające oszczer
stwa przeciwko partii 1 władzy ludowej, zostały rozrzucone 
na terenie niektórych jednostek Marynarki Wojennej. W mie
siąc później podobną organizację zlikwidowano na terenie po
wiatu Kamień Pomorski. Stawiała sobie ona za oel organizowa
nie działalności sabotażowej, wystąpień antypaństwowych 1 
antykomunistycznych oraz zbieranie informacji o obronności 
państwa.

Jedną z pierwszych akcji politycznych /a właściwie kontr
akcji/, obok udziału w czynie kongresowym, była działalność 
w okresie tak zwanego "cudu lubelskiego", wyzwolił on nastro
je religijne w społeczeństwie. Nasilenie postaw religijnych 
znalazło również swoje odbicie wśród młodzieży. Listy z domów 
1 kontakty na przepustkach oraz urlopach były źródłem zdoby
wania przez marynarzy Informacji na temat rzekomego cudu. 
Szczególnie silny był naolsk ze strony rodzin marynarzy po
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chodzenia chłopskiego. Stanowili oni wśród szeregów organi
zacyjnych poważną część /25 do 33%/. Dlatego też organiza
cja młodzieżowa włączyła się do zwalczania nastrojów na tle 
religijnym wśród swoloh członków 1 nlezrzeszonyoh marynarzy.

Sam cud lubelski i jego reperkusje na terenie Marynarki 
Wojennej zaskoczyły aparat polityozno-wyohowawczy• Oddolna 
akoja kół ZMP wyprzedziła zalecenia idące z góry. Koła ZMP 
prowadziły szeroką akcję wyjaśniającą, Jak również starały 
się w inny sposób oddziaływać na marynarzy. Wychodząc na
przeciw potrzebom Sekoja Młodzieżowa Zarządu Polityozno-Wy- 
ohowawozego Marynarki Wojennej zorganizowała w sierpniu 
1949 roku naradę poświęconą reakcyjnej działalności kleru. 
Wykazała ona, że aktyw w większości był zaangażowany 1 wy
robiony ideologicznie, Jednakże w szeregach organizacji mło
dzieżowej była także poważna część marynarzy wierzących.

Pod koniec roku 1949 nastąpił duży wzrost szeregów orga
nizacji. Spowodowane było to między innymi naborem kandyda
tów do Szkoły Specjalistów Morskich. Ukończenie SSM 1 zdo
bycie specjalności morskiej stwarzało marynarzom szansę uzy
skania praoy w marynarce handlowej po zakończeniu służby 
wojskowej. Była to więc możliwość zdobycia dobrze płatnego 
zawodu.- Przy naborze do SSM zwracano uwagę szczególnie na 
przynależność do organizacji młodzieżowej, stąd też w tym 
okresie nastąpiło znaczne zainteresowanie wstępowaniem do 
organizacji.

Celem wzmożenia Ideologicznego 1 wychowawczego oddzia
ływania na żołnierzy wobee zaostrzającej się sytuacji poli
tycznej w Europie 1 na świeole, z dniem 12 sierpnia 1949 r. 
powołano w Wojsku Polskim agitatorów. W Marynarce Wojennej 
agitatorzy powołani zostali w drugiej połowie sierpnia 
1949 r. • W każdym plutonie Jednostek brzegowych pracował 
Jeden agitator, a na okrętach organizowano 3 - 5-osobowe 
grupy agitatorów. Zadaniem loh było głośno ezytanle i oma
wianie podczas przerw w zajęciach lub w czasie wolnym arty
kułów z prasy, wyjątków z książek, prowadzenie gawęd, poma-

13AMW, Zesp. ZP, teczka 223/31, 8.376.
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ganię w organizacji pracy świetlicowej oraz prowadzenie indy
widualnych rozmów z marynarzami*  Praoą agitatorów kierowali 
zastępcy dowódców do spraw polityczno-wychowawczych. Nazwis
ka agitatorów podawano do wiadomości ogółu w rozkazach do
wódców." Większość agitatorów stanowili działacze organizacji 
młodzieżowej /w październiku 1949 r. na 282 agitatorów 254 
- a więc 90% - było ozłonkaml ZMP/.

Szczególna rola przypadła w udziale organizacji młodzie
żowej w okresie zmiany na stanowisku Ministra Obrony Narodo
we J.1 W dniu 11 października 1949 roku ukazał się komunikat 
rządowy o objęciu przez dotychczasowego Ministra Obrony Na
rodowej Marszałka Polski Michała Rolę-Żymlersklego obowiąz
ków członka Rady Państwa 1 powołaniu na Jego miejsce, miano
wanego Marszałkiem Polski, wybitnego dowódcy wojsk radziec
kich w okresie wojny Konstantego Rokossowskiego. Organizacji 
młodzieżowej powierzono niełatwe zadanie wyjaśnienia przy
czyny tej zmiany. Dzień 7 listopada 1949 roku był dniem koń
czącym obchody organizowane z okazji miesiąca przyjaźni pol
sko-radzieckiej. W tym dniu marsz*  K*  Rokossowski przystąpił 
do pełnienia obowiązków Ministra Obrony Narodowej*  wydarze
nie to było głównym tematem, wokół którego koncentrowała się 
praca polityczna organizacji młodzieżowej*

W ramach miesiąca przyjaźni polako-radzlecklej organizo
wano szereg przedsięwzięć. Tak na przykład kursanci 0SM7, któ
rzy odbyli rejs do Leningradu, uczestniczyli w specjalnych 
wieczornieaoh, w czasie których dzielili się wrażeniami z po
bytu w tym mieście*  W dywizjonie śoigaczy zorganizowano wy
stawę znaczków radzieckich, a na ORP "Żuraw" koło ZMP urzą
dziło dwie okolicznościowe wieczornice.

Koniec roku 1949 przebiegał pod znakiem obchodów 70 rocz
nicy urodzin Józefa Stalina. Zarządy kół 1 zarządy ZMP Jed
nostek opracowały specjalne plany obchodów tej rocznicy. Orga
nizowano w tym okresie otwarte zebrania organizacji młodzie
żowej, na których czytano życiorys Józefa Stalina 1 zapozna
wano z Jego wybranymi fragmentami. Popularne były w tym cza
sie tzw. stalinowskie gazetki ścienne, w których przedsta
wiano sylwetkę przywódcy radzieckiego,1 W Jednostkach szkolą- 
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oych młody rocznik przysięgę 1 pierwsze strzelanie związano 
z tą rocznicą. Jednocześnie wszystkie koła ZMP przystąpiły 
do konkursu świetlicowego, zobowiązując się do zmiany deko
racji świetlic, wykonania plansz, wystaw, gazetek ściennych 
i fotomontaży. Ogólnym zjawiskiem było podejmowanie rezolu
cji, w ramach których fco a ZMP wykonywały praoe remontowa. Zo
bowiązania takie podjął aktyw młodzieżowy między Innymi we 
Flotylli Trałowców, Dywizjonie Okrętów Podwodnych i w Kadrze 
Marynarki Wojennej; Dużo pracy włożył aktyw młodzieżowy w 
przygotowanie na dzień urodzin /2i.XII./ uroczystych akade- 
mil•• W ich częśol artystycznej występowały chóry, prezento
wano recytację zbiorową 1 indywidualną. Jednocześnie zespoły 
artystyczne, składające się w większości z aktywu młodzieżo
wego, wyjeżdżały do zakładów pracy, gdzie prezentowały prog
ramy artystyczne poświęcone rocznicy urodzin Józefa Stalina.

W związku z podjętą decyzją o pozostawieniu częśol rocz
nika wcielonego do służby w Marynarce Wojennej w 1948 roku 
na trzeci rok służby, organizacja młodzieżowa prowadziła we 
wrześniu 1950 roku odpowiednią pracę wyjaśniającą. W począt
kowym okresie po ukazaniu się stosowanych rozkazów nastroje 
na tym tle były nienajlepsze. Organizacja młodzieżowa sta
wiała tę sprawę na swych zebraniach. Niemniej trudne zadanie 
miała organizacja w okresie późniejszym, kiedy zwalniano do 
rezerwy ozęśó poboru z 1948 r. Prowadzono wówczas pracę w 
dwóch kierunkach: odchodzącym do rezerwy wyjaśniano ich za
dania na odcinku pracy cywilnej, zaś pozostającym na trzeci 
rok służby tłumaczono konieczność podjęcia takiej decyzji. 
Wszystkie organizacje ZMP wywiązały się należycie z posta
wionego zadania.

W pracy organizacji młodzieżowej działalność na rzecz 
umacniania dyscypliny 1 podnoszenia gotowości, bojowej była 
Jednym z najważniejszych kierunków działania. Była to dzia
łalność trudna, wymagająca dużego doświadczenia, którego nie
kiedy brakowało działaczom młodzieżowym. Stąd też wynikt w 
tym względzie nie zawsze były najlepsze.

W momencie powołania organizacji w Jednostkach Marynarki 
Wojennej rozpoczęto działalność na rzecz podnoszenia gotowo
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ści bojowej 1 dyscypliny. Już w grudniu 1948 roku Sekcja Mło
dzieżowa Zarządu Polityczno-Wyohowawczego opracowała szcze
gółowe wytyczne do pracy kół dotyczące dyscypliny członków 
ZMP. Zawierały one wskazówki, jak w praktycznej działalności 
organizacja winna wpływać na kształtowanie zdyscyplinowanych 
postaw. Czytamy w nich: "W związku z obowiązkiem wynikającym 
z regulaminu ZMP w Wojsku Polskim troski o Jak najlepszą dys
cyplinę - należy przejrzeć składy sądów koleżeńskich dla sze> 
regowych i w miarę potrzeby przeprowadzić reorganizację ich, 
zapewniając wszędzie w składach sądów decydujący wpływ człon
ków ZMP. W stosunku do ZMP-owca dopuszczającego się ewentual
nego naruszenia dyscypliny wysuwać wnioski o surowsze kary, 
motywując to jego przynależnością do koła 1 w związku z tym 
wyższą świadomością popełnianego wykroczenia. Koło wyciąga 
również konsekwencje w stosunku do naruszających dyscyplinę 
ZMP-owców po linii organizacyjnej, imiennie omawiając i kry
tykując popełnione wykroczenia, aż do usunięcia z organiza
cji włącznie. /.../ Należy wyrabiać wśród członków ZMP współ
odpowiedzialność za niedociągnięcia na stan istniejący w Jed
nostce poprzez omawianie niedociągnięć i braków przez za
stępcę dowódcy /do spraw polltyczno-wyohowawozych - przypis 
autora/ z zarządem koła i na zebraniach koła; można wprowa
dzić sobotnie odprawy z dowódcą, zastępcą, szefem 1 przewod
niczącym koła dla omówienia bolączek pododdziału i pracy na 
następny tydzień oraz wynajdywanie ich źródeł*' 14. Wytyczne 
te zostały rozesłane do wszystkich kół 1 stanowiły w począt
kowym okresie program działania w tym zakresie.

Najpoważniejsze osiągnięcia w kształtowaniu wysokiej dys
cypliny organizacja ZMP Marynarki Wojennej miała w podod
działach szkolących poborowych. Młodym marynarzom - członkom 
ZMP ©d początku służby wojskowej wpajano odpowiedzialność za 
stan dyscypliny w pododdziałach. Zagadnienie dyscypliny zaw
sze było jednym z punktów porządku dziennego każdego zebrania 
kuła i posiedzenia zarządu.

14AUW, Zeep. ZP, teczka 223/28, e.96-97.
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Powstanie kół MP zmieniło również nie zawsze właściwy 
stosunek Instruktorów do poborowych. W Kadrze Marynarki Wo
jennej ujawniło rlę to na odprawie członków zarządów kół*  
Instruktorami na czas szkolenia poborowych byli starał ma
rynarze i podoficerowie z jednostek pływających. Nie zawsze 
stosowali oni regulaminowe kary 1 właściwie odnosili się do 
marynarzy młodego rocznika. Zagadnienie to postawiono na 
odprawie Instruktorów. Jednocześnie utworzono koło ZMP spo
śród instruktorów. Po jednym kole utworzono także w każdym 
batalionie szkolnym. Instruktorzy wspólnie wykonywali zada
nia postawione przez organizację. Często p© zakończeniu 
szkolenia unitarnego zarządy kół dziękowały za współpracę 
dowództwu 1 swoim starszym kolegom. W Dywizjonie Artylerii 
Nadbrzeżnej na zakończenie szkolenia zarząd koła ZMP zorga
nizował uroczystość pożegnalną, na której najaktywniejszym 
w praoy 1 służbie marynarzom wręczono podziękowania /na 54 
członków koła podziękowano 22 osobom/.

Zdarzało się, że aktyw włączał się 1 pomagał w szkole
niu poborowym. Tak było jeslenlą 1949 roku w Kadrze Mary
narki Wojennej. Nowy rocznik poborowych na zakończenie szko
lenia uzyskał na egzaminach bardzo dużą Ilość ocen niedo
statecznych.' Spowodowane było to przede wszystkim niskim po
ziomem umysłowym części marynarzy nowego wcielenia. Więk
szość marynarzy miała znaczne trudności w przyswojeniu so
bie przerobionego materiału.' Z pomocą przyszła organizacja 
młodzieżowa, której aktywiści w poszczególnych kompaniach 
zorganizowali dodatkowe przerabianie materiału szkolenia. 
Pomoc ta okazała się bardzo pożyteczna. Umożliwiła ona za
kończenie szkolenia w przewidzianym terminie.

Od początku swej działalności ZMP zdecydowanie rozpra
wiał się z członkami, którzy naruszali dyscyplinę wojskową 
1 organizacyjną.^ W dwa miesiące od powołania kół, w grudniu 
1948 roku z organizacji wykluczono 15 osób za popełnione 
wykroczenia, nie licujące z godnością członka ZMP. Kilku 
osobom odebrano legitymacje członkowskie za zaniedbywanie 
się w nauce, pomimo koleżeńskiej pomocy, jaką im zapewnio
no;', Wszystkie te wypadki wykorzystano w praoy politycznej.
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na zebraniach kół 1 w gawędach. Aktyw kół często Ingerował 
w życie wewnętrzne swoich jednostek, w wypadku naruszania 
prawidłowych stosunków międzyludzkich. Na przykład na ORP 
"Błyskawica" koło wystąpiło z wnioskiem o zmianę na stano
wisku starszego pomieszczenia z powodu jego aroganckiego za
chowania się. Dowództwo okrętu wniosek zaakceptowało.

Z inicjatywy członków partii zaczęto stosować krytykę 
w stosunku do źle zachowujących się kolegów. Żądano od nich 
publicznej samokrytyki. Przy przyjmowaniu na członka ZMP 
kandydat muslał podać swój życiorys 1 odpowiedzieć na sta
wiane pytania. Dopiero potem zapadała decyzja o przyjęciu do 
związku.

Różne były formy oddziaływania na kształtowanie dyscy
pliny. Marynarze - członkowie organizacji nie ograniczali 
się w swej działalności wyłącznie do zaleceń zawartych w wy
tycznych Sekcji Młodzieżowej. W swoich jednostkach poszuki
wali własnych rozwiązań. Niektóre z nich były dość oryginal
ne. Na przykład na ORP "Iskra" członkowie koła podjęli uchwa
łę, że pierwsi będą wstawali na pobudkę i Jako pierwsi sta
wać będą na zbiórce do podniesienia bandery.

W poszukiwaniu nowych skutecznych form kształtowania dys
cypliny zrodziła się Instytucja opiekunów zetempowskich. Każ
de wykroczenie członka organizacji było rozpatrywane na ze
brania koła lub- na posiedzeniu zarządu. Marynarze posiadają
cy skłonności do popełniania przewinień dyscyplinarnych, 
otrzymywali "opiekunów" spośród zdyscyplinowanych członków 
ZMP. Opiekunów otrzymywali również marynarze posiadający 
skłonności do nadużywania alkoholu. Opiekun był odpowie
dzialny przed swym kołem za zachowanie przydzielonego mu pod
opiecznego w koszarach i na przepustce. Tego typu rozwiąza
nie problemu wychowawczego dało szereg pozytywnych rezulta
tów.

W maju 1949 roku w niektórych jednostkach Marynarki Wo- 
jennej przeprowadzona została inspek . Oceniła ona udział 
ZMP w wyszkoleniu bojowym 1 kształtowaniu dyscypliny jako

15AMW, Zesp. ZP, teczka 223/38, s.336.
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niezadowalający. Za najpoważniejszy mankament uznano bruk 
przejawów szerokiej praktycznej działalności. Oddziaływanie 
wyłącznie poprzez zebrania uznano za niewystarczające. Była 
Jednakże część jediostek, w których - według oceny Inspekcji 
- ZMP we właściwy sposób wpływał na wyszkolenie 1 dyscyplinę. 
Do jednostek tych zaliczono Kompanię Łączności w Kamieniu. 
IV Kompanię Radiotelegrafistów Szkoły Specjalistów Morskich, 
Kompanię Ochrony Lotniska w Eskadrze Lotniczej, Komendę Mias
ta Ustka, Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej 1 kompanię szkolną 
Batalionu Saperów. Brak szczegółowej dokumentacji nie pozwa
la stwierdzić, jakie metody stosowały organizacje młodzieżo
we w wymienionych Jednostkach. Generalnie należy stwierdzić, 
że ZMP-owcy we wszystkich Jednostkach Marynarki Wojennej wy
różniali się swoją postawą 1 wiadomościami politycznymi, na
tomiast wyszkolenie bojowe i dyscyplina na ogół nie odbiega
ła od ocen przeciętnych. Była jednakże grupa aktywu, która 
przodowała w każdej dziedzinie życia wojskowego. Przedstawi
cieli tej właśnie grupy w dniu 22 lipca 1949 roku dowódca 
Marynarki Wojennej wyróżnił w okolicznościowym rozkazie za 
przodownictwo w szkoleniu i wzorową służbę wojskową. Ogółem 
wyróżniono 227 aktywistów, pozostałych przodujących człon
ków organizacji młodzieżowej polecono wyróżnić w rozkazach 
dowódców jednostek. Dla najlepszych spośród aktyw!stów-przo
downików wyszkolenia Zarząd Polityczno-Wyohowawczy Marynarki 
Wojennej zorganizował wycieczkę na Śląsk.

Działalność na rzecz umacniania dyscypliny była Jednym 
z trudniejszych zadań, Jakie postawiono przed organizacją. 
Brak było wzorów i przykładów, organizacja nie miała w tym 
względzie żadnych doświadczeń. W początkowym okresie ograni
czała się ona przede wszystkim do poruszania problematyki 
dyscypliny na zebraniach kół,krytyki osób popełniających wy
kroczenia dyscyplinarne i do karania organizacyjnego. Później 
zrodziła się instytucja opiekunów spośród aktywu dla mary
narzy niezdyscyplinowanych. Największe sukcesy 1 najbardziej 
widoczne wyniki uzyskiwano w jednostkach szkolących poboro
wych.

Rok 1350 przyniósł poważny postęp w działalności na



142

rzecz umacniania gotowości bojowej i dyscypliny. Na odcinku 
udziału w zabezpieczeniu zajęć liniowych i popularyzacji 
przodownictwa nastąpiło wyraźne zrozumienie przez aktyw ZMP 
potrzeby działalności w tym kierunku.

W sierpniu 1950 roku przeprowadzono analizę stanu przo
downictwa wśród członków ZMP. Wyniki 1 wnioski z niej wypły
wające pomogły wytyczyć kierunki dalszego działania. Analiza 
wskazała przede wszystkim na niedostateczny stopień przodow
nictwa wśród członków ZMP. Na ogólny stan 3602 członków ZMP 
tytuły przodowników posiadało Jedynie 413 osób, co stanowiło 
zaledwie 12% członków. Szczegółową analizę ocen z wyszkole
nia bojowego 1 politycznego przeprowadzono w oparoiu o Dywi
zjon Artylerii Nadbrzeżnej. Stan zorganizowania wynosił w 
tej jednostce 48,3%. Wyniki w szkoleniu osiągane przez 
ZMP-owców były średnio o 0,37 wyższo od wyników uzyskiwanych 
przez niezorganizowanych. Średnia ocena z wyszkolenia poli
tycznego i liniowego wynosiła dla członków organizacji mło
dzieżowej 4,00, a marynarza niezorganizowanego 3,63.

Słabsze rezultaty na odcinku ruchu przodownictwa w pra
cy ZMP były również następstwem braku Jednolitych kryteriów 
przy przyznawaniu tytułu przodownika. Braki w tym względzie 
omówiono przed zbliżającą elę inspekcją Jesienną na odprawie 
w Zarządzie Politycznym z zastępcami dowódców, sekretarzami 
i instruktorami młodzieżowymi.

Odbywające się w sierpniu 1950 roku narady przodowników 
wyszkolenia, agitatorów i korespondentów wiele miejsca po
święciły działalności organizacji młodzieżowej. Poczyniono 
wiele uzgodnień, w wyniku czego osiągnięto większe zazębie
nie się w pracy poszczególnych zarządów ZMP z przodownikami, 
agitatorami 1 korespondentami.*  Zarządy udzielały pomocy po
przez Indywidualne polecenia oraz pomaganie słabszym mary
narzom w opanowaniu zagadnień politycznych, wyszkoleniowych 
1 ćwiczeń sportowych. Sprawę pomocy dla słabszych omawiano 
następnie na zebraniu otwartym. Tak na przykład w Szkole 
Podoficerów Zawodowych Marynarki Wojennej marynarz potrzebu
jący pomocy w nauce sam wskazywał, z którym ZMP-owceai o ho i al
by się uczyć. Wskazany otrzymywał polecenie organizacyjne po
mocy słabszemu koledze;'
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Z drugiej struny na omawianych zebraniach krytykowano 
tych kolegów, którzy zaniedbywali się w szkoleniu z własnej 
winy*  Ludzi tych mobilizowano do intensywniejszej pracy nad 
sobą. Przygotowanie do inspekcji było nie tylko Jednym z te
matów na odbywających się w tym czasie konferencjach sprawo
zdawczo-wyborczych ZMP. Jako osobne zagadnienie stawiano ten 
problem na zebraniach wszystkich kół. Ożywiona atmosfera po
lityczna sprzyjała mobilizacji do jak najlepszego wykonywa
nia zadań. Zaznaczyło się duże zainteresowanie marynarzy 1 
podoficerów sprawami politycznymi. Okazywano konkretną pomoc 
w usuwaniu braków w wyszkoleniu bojowym i w sporcie. Wyraź
nie zwiększyła się aktywność dowódców 1 kadry zawodowej, zna
czna była pomoc ze strony podchorążych OSMW odbywających 
praktyki na okrętach. Polepszył się poziom 1 różnorodność 
form popularyzacji przodowników wyszkolenia**  Zaczęto szeroko 
wykorzystywać radiowęzły, opracowywano biuletyny, gazetki 
ścienne itp.

Praca włożona przez organizację młodzieżową w przygotowa
nie do inspekcji jesiennej dała pozytywne rezultaty. W spra
wozdaniu miesięcznym do GZP WP za wrzesień 1950 roku czytamy: 
"Cały wysiłek organizacji ZMP w miesiącu wrześniu był nasta
wiony na przygotowanie się do inspekcji jesiennej. Instrukto
rzy młodzieżowi 1 zarządy ZMP jednostek pomogły poważnie do
wódcom i aparatowi partyjno-politycznemu w organizowaniu po
mocy słabszym w wyszkoleniu politycznym i liniowym. Organiza
cja ZMP walczyła ze skutkiem o wzorowe wykonywanie obowiązków 
i dyscyplinę wśród marynarzy. Należy stwierdzić, że organiza
cje ZMP Jednostek w zasadzie wywiązały się z zadań dobrze 
i wniosły poważny wkład w osiągnięte wyniki podozas kontroli 
jesiennej ..*  W czasie kontroli stwierdzono we wszystkich 
prawie Jednostkach Marynarki Wojennej wyraźne przodownictwo 
członków ZMP W sprawozdaniu podkreślono jednocześnie,
że dobre wyniki osiągały organizacje, których działalność 
wspierało dowództwo i aparat partyjno-polityczny Jednostek,1 

1ÓAMW, Zesp. ZP, teczka 224/33, s.483-485.
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Tam gdzie sytuacja była inna, nawet duży wysiłek aktywa nie 
przyniósł specjalnych efektów w wynikach wyszkolenia*

Pozytywne wyniki można zilustrować przykładowo na pod
stawie ocen uzyskanych z wyszkolenia politycznego we Flo
tylli Trałowców, w Dywizjonie Dozorowców 1 w komendzie Od
cinka Obserwacji 1 Łączności. Średnia ocen członków PZPR wy
nosiła 4,13, członków ZMP - 4,37, a niezorganlzowanyoh - 
3,60.'

Pod koniec roku 1950 organizacja młodzieżowa jako głów
ny cel postawiła wykonanie zadań wynikających z rozkazu wy
szkoleniowego dowódcy Marynarki Wojennej na rok 1950/1951, 
W jednostkach przystąpiono do likwidacji niedociągnięć 1 
braków wykazanych przez kontrolę jesienną.W niektórych jed
nostkach jak Batalion Łączności 1 w bateriach artylerii 
opracowano plany usunięcia braków w wyszkoleniu. Do reali
zacji tyoh planów przystąpiono natychmiast. Była to jedna 
z praktycznych metod uczestnictwa organizacji młodzieżowej 
w działalności służbowej jednostek.

Pierwsze trzy lata działalności Związku Młodzieży Pols
kiej w Marynarce Wojennej były okresem utworzenia 1 ukształ
towania się organizacji młodzieżowej*  Z roku na rok orga
nizacja zdobywała nowe doświadczenia, wzbogacając metody i 
formy swej działalności. Omówiony w artykule okres stał się 
punktem wyjścia dla skutecznej i owocnej działalności Związ
ku Młodzieży Polskiej w następnych latach.



Kmdr por. dr Henryk Kula

POWSTANIE I ROZWdJ JEDNOSTEK OKRĘTÓW POGRANICZA 
W LATACH 1946—1949

Kilkanaście dni po zakończeniu działań wojennych, w maju 
1945 r., przed frontowymi jednostkami postawione zostało no
we, niezwykle trudne 1 odpowiedzialne zadanie. Rozkaz Naczel
nego Dowódcy WP z dnia 19 maja 1945 r. nakazywał jednostkom 
2 Armii Wojska Polskiego przystąpić do obsadzenia zachodniej 
1 południowej granicy państwa, w oparciu o linię rzek Odry 
i Nysy Łużyckiej, i z dniem 10 czerwca rozpocząć spełnianie 
funkcji ochrony granicy państwowej1. Komentując to wydarze
nie organ prasowy 2 Armii Wojska Polskiego "Orzeł Biały" pi
sał: "Polsko, bądź spokojna. Pracuj 1 buduj swą potęgę, na 
straży wielkości 1 siły stoi ten, który wywalczył Twą wol
ność ceną własną krwi. Na Odrze dzierży straż żołnierz Pol
ski". W llpou 1945 r. do ochrony granicy zaangażowano rów
nież część jednostek 1 Armii Wojska Polskiego. Cały odcinek 
granicy zachodniej 1 południowej, od ujścia Odry aż po gra
nicę z ZSRR, obsadzony został siłami 8 dywizji. Jednostki te, 
stacjonujące na pograniczu, spełniały równocześnie funkcje 
zabezpieczenia powierzonego odcinka granicy.

Nowy etap w ochronie granicy państwa nastąpił z chwilą 
podziału kraju na okręgi wojskowe. Okręgi przygraniczne prze- 

2Jęły na siebie zadania organizacji ochrony granicy . Przy
stępując do pokojowej organizacji ochrony granic państwa, roz
kazem Naczelnego Dowódcy WP nr 0245 z dnia 13 września 3
1945 r. powołano Wojska Ochrony Pogranicza • Rozkaz ten usta-

1Dla podkreślenia doniosłości tego wydarzenia oraz ciągłości 
tradycji ochrony granicy rozpoczętej przez Jednostki fronto
we WP, Wojska Ochrony Pogranicza obchodzą swe święto dnia 
10 czerwca

2J.Huszcza, Z dziejów Pomorskiego Okręgu Wojskowego. "Woj
skowy Przegląd Historyczny", 1963 nr 3/4, s.274.

^Centralne Archiwum Wojskowe /CAW/-III-1-62, 8.475.
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lał skład 1 strukturę organizacyjną nowej formacji granicz
nej. W myśl jego postanowień II wiceminister obrony narodo
wej miał zadanie sformować do 1 października 1945 r. Depar
tament Wojsk Ochrony Pogranicza. Dowódcy okręgów wojskowych 
zobowiązani zostali do powołania w sztabach okręgów wydzia
łów WOP oraz terenowych oddziałów WOP, składających się z od- 

A 
powledniej liczby komend odcinków i strażnic granicznych .

Odmiennie, niż to miało miejsce na pozostałych odcinkach 
granicy państwowej, kształtował się proces przejmowania i po
wojennej ochrony 497 km odzyskanego wybrzeża morskiego, od 
Świnoujścia do Tolkmicka * Nadmorski obszar graniczny 1 przy
legły do niego pas wód granicznych od momentu wyzwolenia 
ochraniały wydzielone ze składu Armii Radzieckiej Jednostki 
”Owler'a" /Ochrona Wodnogo Rajona/. Stacjonując na szczegól
nie ważnych strategicznie odcinkach polskiego wybrzeża za
bezpieczały one rejony portów, baz i innych obiektów o zna
czeniu militarnym.

Wkroczenie do Gdańska dnia 3 kwietnia 1945 r. 1 Samo
dzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego 1 symboliczne pod
niesienie dnia 8 kwietnia bandery wojennej na pierwszej jed
nostce pływającej "Korsarz” zapoczątkowało objęcie przez 
Marynarkę Wojenną straży na odzyskanym wybrzeżu.

W maju 1 czerwcu 1945 r. odbywało się urzędowe przekazy
wanie przez wojska radzieckie władzom polskim obiektów por
towych w Gdyni 1 Gdańsku*  W dalszej kolejności Jednostki 
”Owier'a”, stacjonujące na wschód od byłej granicy polsko- 
niemieckiej*  rozpoczęły przekazywanie części zajmowanych 
obiektów w terenie. Ochronę tego odcinka granicy sukcesywnie 
przejmowała Morska Milicja Obywatelska /MMO/ która formalnie 

4Do dnia 1 listopada 1945 r. miały być utworzone wydziały 1 
oddziały WOP /tamże/.

5W myśl dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granlo 
państwowych, który zalicza do wód wewnętrznych część Zatoki 
Gdańskiej, zamkniętej linią łączącą cypel Helu z punktem 
styku polsko-radzieckiej granicy państwowej, granica morska 
uległa skróceniu i wynosi 460 km /Biuletyn WOP, nr 2/19, 
czerwiec 1962, s.23/.
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powołana została rozkazem Głównej Komendy MO nr 123 z dnia g
28 sierpnia 1945 r. . Rozkaz GK MO nakazywał utworzenie przy 
Komendach Wojewódzkich MO w Gdańsku 1 Szczecinie Sekcji Mor
skich oraz wydzielenie terenowych Jednostek Morskiej Milicji 
Obywatelskiej. Działalność graniczną MMO regulowała tymcza
sowa Instrukcja oraz w portach dodatkowo tymczasowe przepisy 
milloyjno-portowe, które łąoznle ustalały Jej obowiązki, za
dania i kompetencje. Zgodnie z treścią tych dokumentów MMO 
sprawowała przede wszystkim funkcję bezpieczeństwa na wodach 
terytorialnych i w portach. Swym zakresem czynności obejmo
wała:

- patrolowanie portu 1 wód terytorialnych;
- nadzór nad odprawą statków;
- ochronę statków pasażerskich;
- asystę przy kontroli paszportowej;
- wydawanie przepustek na statki;
- ochronę statków z towarami stanowiącymi własność 

skarbu państwa;
- ścisłą współpracę r władzami portowymi 1 celno- 

skarbowymi, udzielanie asysty przy rewizjach celnych statków, 
bagażu osób, co do których istniało uzasadnione podejrzenie

7 o przestępstwa natury celno-skarbowej .
Powojenna aktywność wschodniego odcinka granicy morskiej 

w rejonie Zatoki Gdańskiej powodowała szybki proces organi
zacyjnego rozwoju MMO. W dniu 16 llpca 1945 r. wszedł do ba
senu węglowego portu gdyńskiego pierwszy statek s/s "Suomen 
Nelto" bandery fińskiej, a już 17 września do portu tego 
skierował się dwusetny statek handlowy. Ogółem do końca 1945 
roku zawinęło do portów nad Zatoką Gdańską 887 statków, s 

Q 
czego do Gdyni 531, do Gdańska 356 .

o
Z dokumentów MMO wynika, iż przed ukazaniem się rozkazu Już 
na początku sierpnia działał Komisariat Morski w Gdańsku, 
któremu podlegały posterunki w Nowym Porcie i Świbnle. /Ar
chiwum Wojsk Ochrony Pogranicza - cytowane dalej: A. WOP 
- 165/7/58/.

7Tamże, s.123-124.
żorski Rocznik Statystyczny. Gdynia 1960. Ruch statków na 
wejściu do portów, tabl. 9, 8.34.
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Uaktywniło się rybołówstwo. 3 kutry rybackie 1 60 łodzi 
w okresie drugiego półrocza 1946 złowiło łącznie około 70 
ton ryb na wodach wybrzeża gdańskiego, w październiku 1945 r. 
wsohodni odcinek polskiego wybrzeża ochraniały:

- Komenda Rejonu Morskiego w Gdańsku z komisariatami 
MMO w Nowym Porcie i Siankach /stan liczebny 147 ludzi/;

- Komenda Rejonu Morskiego w Gdyni z posterunkamiMMO 
w Wielkiej Wsi, Pucku, Helu, Dworzec Morski, Oksywie /stan q 
liczebny 165 ludzi/ .

Na odcinku granicy na zachód od rzeki Plaśnicy po Świno
ujście z przyczyn obiektywnych MMO nie podjęła działalności 
granlozno-morsklej do chwili przekazania swych funkcji orga
nu ochrony granicy jednostkom WOP. Na mocy porozumienia sze
fa Departamentu Wojsk Ochrony Pogranicza 1 Głównego Komen
danta MO, okólnikami GK MO nr 33 i 41 polecono, aby komen
danci rejonów morskich MO do dnia 15 stycznia 1946 r. przeka
zali swe funkcje graniczne dowódcom odcinków WOP10.

W październiku 1945 r. utworzony został przy sztabie po
morskiego Okręgu Wojskowego Wydział Wojsk Ochrony Pogranicza, 
który zasięgiem swego oddziaływania obejmował odcinek gra
nicy od Kostrzynla nad Odrą do ujścia tej rzeki 1 od Świno
ujścia na wschód wzdłuż wybrzeża morskiego przez Zalew Wiśla
sy do Fromborka. Kierownikiem utworzonego Wydziału WOP mia
nowany został płk Karol Bacz.' Był to oficer o dużym doświad
czeniu w zakresie działalności morsko-granicznej, a szczegól
nie w dziedzinie kontroli portowego ruchu granicznego.' Znał 
doskonale problematykę graniczną wschodniego wybrzeża, na tym 
odcinku kierował bowiem ochroną granicy morskiej w okresie 
międzywojennym, początkowo jako komendant Obwodu Straży Gra- 
niczej w Gdyni, a następnie komendant Pomorskiego Okręgu 
Straży Granicznej w Bydgoszczy.

Wydział WOP natychmiast przystąpił do opracowania po
działu organizacyjnego odcinka. W dniu 29 listopada 1945 r$| 
ukazał się pierwszy rozkaz organizacyjny . Departamentu WOP,

Archiwum Komendy Wojewódzkiej MO Gdańsk, 44/7, t.7 1 44/5, 
t.5.

10Zbiór rozkazów i okólników /Centralne Archiwum Ministerst
wa Spraw Wewnętrznych, 78/25/.
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ustalający miejsca postoju oddziałów WOP i linie rozgrani
czenia między oddziałami WOP. Na odcinku Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego powołano:

- 3 Oddział Morski - od Kostrzynie do wybrzeża Bałty
ku w rej. Dziwnowa - z siedzibą oddziału w Szczecinie; 
w skład 3 Oddziału wchodziły komendy odcinków WOP: 11 - Mie
szkowice, 12 - Chojna, 13 - Szczecin, 14 - Nowe Warpno, 15 - 
Międzyzdroje, 16 - Trzebiatów;

- 4 Oddział Morski - od rejonu Dziwnowa na wsohód 
wzdłuż wybrzeża po Frombork, z siedzibą oddziała w Słupsku; 
w skład 4 Oddziału wchodziły komendy odcinków WOP: 16 - Trze
biatów, 17 - Koszalin, 18 - Słupsk, 19 - Lębork, 20 - Sopot, 
21 - Elbląg oraz przejściowe punkty kontrolne /PPK/ w por
tach Gdyni, Gdańsku i Kołobrzegu .11

Dokonując personalnej obsady podległego odoinka granicy, 
dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego wydzielił 5865 żołnie
rzy do tworzonych oddziałów, komend odcinków, strażnic 1 pun
któw przejściowych WOP12. Na odcinek morski skierowani zo
stali żołnierze z następujących związków taktycznych: 12 DP, 
13 DP, 16 DP, 17 DP, 1 Warszawskiej Dywizji Kościuszkowskiej 
i 4 pułku Dywizji Rolniozo-GospodarozeJ.

W myśl ustaleń Departamentu WOP, przejmowanie odoinka 
granicy morskiej na obszarze operacyjnym 4 Oddziału Morskie
go WOP miało nastąpić w drugiej kolejności, to jest do 15 
grudnia 1945 r. Natomiast 3 Oddział Morski, ochraniający 
część granicy zachodniej i odcinek zachodniego wybrzeża, miał 
zakończyć prace przygotowawcze do objęcia służby granicznej 
do 1 listopada 1945 r. Jak wynika ze sprawozdań dowództw i 
relacji organizatorów Jednostek WOP na zachodnim wybrzeżu, 
w fazie organizacyjnej napotkano różnorodne trudności, powo
dujące opóźnienie wyznaczonego terminu. Szczególnie dał się 
odczuć brak pomieszczeń i sprzętu do wyposażenia obiektów, 
które w większości uległy zniszczeniu i dewastacji. Z końcom

1Jan Ławski, Ochrona granic Polaki Ludowej 1945-1948, dyslo
kacje oddziałów i komend odcinków WOP w końcu 1945 r., 
s. 109.

12J. Huszcza, op.clt., s.275.



150

listopada 1945 r. wyruszyły za Słupska grupy organizacyjne 
z zadaniem organizacji komend odcinków 1 strażnic na obsza
rze operacyjnym 4 Oddziału Morskiego WOP, od Trzebiatowa do 
Elbląga. W rejonie organizacji komend odcinków Sopot 1 El
bląg ochronę granicy sprawowała w tym czasie MMO. Na terenie 
kilku obiektów stacjonowały jeszcze jednostki "0wier'a". Na
tomiast przyszły obszar operacyjny komend odcinków Lębork, 
Słupsk, Koszalin 1 Trzebiatów ochraniały wyłącznie jednostki 
"0wler*a.  w obu wypadkach, po uzgodnieniu z dowódcami jed
nostek dotychczas sprawującymi ochronę granicy, przystąpiono 
do organizacji komend 1 strażnic, a w następnej fazie - do 

13 szkolenia kadry 1 żołnierzy w zakresie służby granicznej .
Z dniem 15 stycznia 1946 r. komendy odcinków Sopot i El-> 

bląg przejęły ochronę granicy od jednostek Morskiej Milicji 
Obywatelskiej; również z tym dniem rozpoczęły swą działal
ność służbową Przejściowe Punkty Kontrolne /PPK/ w portaoh 
Gdańsk i Gdyni.

Na zachód od wybrzeża gdańskiego po Świnoujście, w luty® 
1946 r. nadal na całym niemal odcinku ochronę granicy sprawo
wały Jednostki radzieckie*  oddziały WOP stanowiły Jakby"dru
gi rzut"13 14. Proces przejmowania .odcinka morskiego przez Jed
nostki WOP uległ znacznemu przyspieszeniu po otrzymaniu roz
kazu szefa Departamentu WOP nr 01288 z dnia 11 kwietniu 
1946 r., w którym zawiadamiano komendy odcinków, że: "Marsza
łek Armii Czerwonej Rokossowski wydał polecenie swoim Woj
skom Ochrony Pogranicza na wybrzeżu Bałtyku, by służbę gra
niczną przekazały Polskim Wojskom Ochrony Pogranicza i nlo 
czyniły przeszkód w pełnieniu tej służby"15. W związku z tym 

polecano porozumieć się z odnośnymi dowódcami Wojsk Ochrony 
Pogranicza Armii Czerwonej nad Bałtykiem 1 przystąpić do 

13Meldunek sytuacyjny 4 Oddziału Morskiego WOP nr 3 z dnia 
18.12.1945 r. A.WOP, 4 Oddział WOP, t.4 c, s.262-263.

14Biuletyn Sprawozdawczy WOP nr 2 za okres 21 - 25.02.1946 r. 
A.WOP, 147/20/57, s.72.

15Plsmo Dowódcy 4 Oddziału Morskiego WOP do komend odcinków 
16-21 z dnia 20.04.1946 r. A.WOP, 165/7/58.
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przejęcia i pełnienia służby granicznej na wybrzeżu morskim. 
W rezultacie powyższych ustaleń w okresie od kwietnia do lip
ca prawie cały odcinek granicy morskiej przejęły jednostki 
WOP16.

Nieodłączną częścią procesu przejmowania wiosną 1946 r. 
przez władze polskie militarnej ochrony odcinka granicy mor
skiej była decyzja Naczelnego Dowódcy WP nakazująca Sztabo
wi Głównemu Marynarki Wojennej sformowanie w terminie do 
dnia 28 kwietnia 1946 r. Szczecińskiego Obszaru Nadmorskie- 
go . Postanowienie o powołaniu Szczecińskiego Obszaru Nad
morskiego posiadało istotne znaczenie polityczne i militarne. 
Podkreślało ono obecność Polskiej Marynarki Wojennej na ca
łym odzyskanym wybrzeżu, a równocześnie tworzyło podwaliny 
pod rozbudowę obrony lądowej 1 morskiej zachodniej części 
wybrzeża. Powołanie Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego rów
nolegle z przejmowaniem zachodniego 1 środkowego odcinka gra
nicy morskiej przez jednostki WOP, stwarzało ponadto gwaran
cję skuteczniejszego przeciwdziałania przestępczości na pol
skich wodach terytorialnych, w oparciu o zaangażowanie do 
tej działalności okrętów Marynarki Wojennej, będących w dys- 

1 8 pozycji dowódcy SON .
W marcu 1946 roku rozkazem Naczelnego Dowódcy WP wprowa

dzona została dla Wojsk Ochrony Pogranicza oznaka broni w po
staci jasnozielonego otoku na czapce 1 trójkątnych propor- 

1.9 ozyków na klapach płaszczy i mundurów .

1625.O9.1946 r, dowódca 4 Oddziału Morskiego WOP meldował, 4e 
nadal na odcinkach Kołobrzeg, Głębokie, Grzybór, Postomin, 
Darłowo rozlokowane są jednostki Armii Radzieckiej A.WOP, 
147/7/57, 8.580.

17Henryk Bobrowski, Szczeciński Obszar Nadmorski /1946-1949/i 
"Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki 
Wojennej". Gdynia 1970, nr 5, a.190.

18Ten charakter zadania uzasadnia między innymi skierowanie 
do dyspozycji dowódcy SON kutra patrolowego "Batory", jed
nostki typowo przystosowanej do działań granicznych /tamże, 
8.196/. 

19Rozkaz ministra obrony narodowej nr 20 z dnia 7.03.1946 r, 
/A.WOP, 165/20/57, a.77/. W polskich formacjach granicz
nych Jako symbol i oznakę broni kolor jasnozielony wprowa
dzono po raz pierwszy w Baonach Celnych w 1922 roku.
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Pierwszy rok ochrony granicy morskiej przez jednostki 
Wojsk Ochrony Pogranicza obfitował w wiele przedsięwzięć i 
ustaleń, które stworzyły rzeczywiste podwaliny działalności, 
określanej mianem służby morskiej WOP. Od zarania tworzenia 
jednostek powołanych do ochrony granicy morskiej kierownict
wo Departamentu WOP 1 Wydział WOP przy Pomorskim Okręgu Woj
skowym zdawały sobie sprawę, że dla skutecznego oddziaływa
nia niezbędne jest dysponowanie jednostkami pływającymi. Nie 
było to zadanie łatwe, z jednej bowiem strony możliwości ioh 
nabycia były dość odległe, a jednocześnie samo uzyskanie 
środków pływających nie rozwiązywało problemu. Należało rów
nież zapewnić fachowe kadry, którymi w dostatecznym stopniu 
nie dysponowała ani Marynarka Wojenna, ani rozwijająca się 
gospodarka morska i żegluga.

W kwietniu 1946 r. Departament Personalny WP skierował 
do dyspozycji szefa Departamentu WOP kmdr. por. Romana Somni- 
oklego, z zadaniem przejęcia fachowego kierownictwa nad 
organizacją działalności morskiej Wojsk Ochrony Pogranicza. 
Pierwotnie zajmował on etatowe stanowisko starszego pomocni
ka kierownika Sekcji Wyszkolenia Bojowego w Departamencie 
WOP, lecz wkrótce został przeniesiony do 4 Oddziału Morskie
go WOP w Słupsku, gdzie przejął funkcje koordynatora i orga
nizatora morskiej działalności granicznej na całym wybrzeżu.

Doświadczenia kilku pierwszych miesięcy służby granicz
nej na wybrzeżu, a szczególnie w portach Gdyni i Gdańską dyk
towały potrzebę zaangażowania w służbie ochrony granicy jed
nostek pływających, które mogłyby przeciwdziałać przestęp
czości, dającej o sobie znać na*  redach portów, na Zatooo 
Gdańskiej i na wodach przybrzeżnych środkowego i zachodniego 
wybrzeża. Współudział i pomoc w realizacji zwalczania prze
stępczości na wodnych obszarach granicznych upatrywano prze
de wszystkim w aktualnych możliwościach Marynarki Wojennej. 
Sugestie Departamentu WOP w tej sprawie zaakceptował II wice
minister obrony narodowej w piśmie do dowódcy Marynarki Wo
jennej z dnia 7 maja 1946 r.
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Treść tego pisma stanowiła podstawę do rozmów kmdr. por. 
R.Somnickiego w Dowództwie Marynarki Wojennej na temat współ
pracy z Wojskami Ochrony Pogranicza w ochronie granicy mors
kiej państwa i pomocy w tworzeniu Jednostek morskich WOP. 
W wyniku przyjętych wtedy ustaleń postanowiono, że"Marynarka 
Wojenna będzie udzielała pomocy w zatrzymywaniu statków, 
przez przydział okrętów na prośbę komendantów PPK. Aktualnie 
przewidywano wykorzystywanie okrętów z oazy w Gdyni, a w 
przyszłości również z Helu".

Konkretyzując powyższe ustalenia, we wrzefenlu zawarto 
porozumienie, na mocy którego Marynarka Wojenna przyjęła zo
bowiązanie udzielania pomocy organom WOP w postaci przydzia
łu okrętów celem interwencji w stosunku do statków i Innych 
obcych Jednostek pływających, które naruszyły polskie wody 
terytorialne. Ponadto zobowiązano się udzielać - na wyraźne 
zapotrzebowanie organów WOP - pomocy w postaci motorówki lub 
kutra do kontroli statków przywożących repatriantów z zaoho- 
du oraz clo patrolowania red portów . W czasie uzgodnień do*»  
tyczących spraw operacyjnych Marynarka Wojenna wyraziła zgo
dę na udzielenie pomocy w przeszkoleniu 40 żołnierzy WOP na 

21 4-miesięcznym kursie od 10 sierpnia do 15 grudnia 1946 r, . 
Mieli oni stanowić zalążek kadr morskich w eksploatacji przy
szłych Jednostek pływających WOP.

Równolegle z rozmowami w Dowództwie Marynarki Wojennej 
Departament WOP czynił starania w kierunku zakupu jednostek 
pływających. W połowie 1946 r. miał wyjechać do Paryża kmdr 
por. R.Somniekl celem nabycie dla WOP jednostek pływających 

22 z demobilu amerykańskiego . Wyjazd kmdr, por. Somnlokiego

2°A.WOP, 147/5/57, 8.118 1 165/20/57, 8.371.
2iA.W0P, 147/7/57, s.48.
22Pismo z 11.06.1946 r. zawierające dane o Jednostkach, jakie 

można zakupić w Paryżu /A.WOP, 217/64/58, s.223-238/. Pis
mo opiniujące kmdr. por. R.Somnickiego na wyjazd do Fran
cji, jako członka komisji odbiorczej łodzi motorowych. 
/A.WOP, 217/45/58/. Relacja ustna Iradr. por. R.Somuioklego 
/notatka w posiadaniu autora/.
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nie doszedł do skutku. Do Paryża udali się przedstawiciele 
Departamentu Zaopatrzenia, którzy sfinalizowali zakup nie
zbyt udanych i w większości nie nadających się do eksploata
cji Jednostek pływających typu ŁCPL.

Morski odoinek granicy od wiosny 1946 r. stanowił przed
miot szczególnego zainteresowania Naczelnego Dowództwa WP 1 
Departamentu WOP. W lutym gen. Karol Świerczewski dokonał ins
pekcji pododdziałów granicznych Pomorskiego Okręgu Wojskowe
go, dając wysoką ocenę, zarówno pracy komend odcinków, Jak 
również służby kontrolerskiej w portach Gdyni i Gdańska. 
W rezultacie tej kontroli ukazał się rozkaz Naczelnego Do
wódcy WP nr 85 z dnia 14 marca 1946 r., który polecał wpro
wadzenie dla żołnierzy WOP, pełniących służbę na PPK w por- 

23 taoh, umundurowania obowiązującego w Marynarce Wojennej
W drugiej połowie 1946 r. nastąpiła gruntowna reorga

nizacja Wojsk Ochrony Pogranicza. Dokonano rozformowania wy
działów WOP przy sztabach okręgów wojskowych, wprowadzając 
jednotorową podległość oddziałów WOP Departamentowi WOP, któ
ry od i listopada 1946 r. przejął całkowite kierownictwo Jed
nostkami Wojsk Ochrony Pogranicza 1 całokształtem organiza
cji ochrony granicy państwa.Istotną zmianę w ochronie granicy 
morskiej stanowiło utworzenie 12 Oddziału WOP, z miejscem po- 
stoju sztabu w Gdańsku-Wrzeszczu . W rezultacie tej decyzji 
12 Oddział WOP przejął ochronę wybrzeża wschodniego na obsza
rze komend odcinków WOP: 21 w Elblągu, 20 w Sopocie i 19 w 
Lęborku, środkowe wybrzeże ochraniał 4 Oddział WOP w Kosza
linie z komendami odcinków: 18 w Postominie, 17 w Koszali
nie, 16 w Trzebiatowie i 15 w Międzyzdrojach. 3 Oddział WOP 
w Szczecinie przejął ochronę granicy w rejonie Świnoujścia 1 

25 Zalewu Szczecińskiego .

23A.W0P, 147/7/57, s.117.
2*Z  powodu braku pomieszczeń 15.10.1946 r. rozpoczął swe 

urzędowanie sztab 12 Oddziału WOP w Sopocie. Dowódcą od
działu mianowany został dotychczasowy szef Wydziału WOP 
przy Pomorskim Okręgu Wojskowym płk Karol Bacz /A.WOP,
147/16/57, s.283/.

25Z dniem 21.09.1946 r. oddziały WOP otrzymały nazwy: 3 Szcze
ciński Oddział WOP, 4 Bałtycki Oddział WOP, 12 Gdański Od
dział WOP./Jan Ławski, op.oit., s.160/.
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W ramach przeprowadzonej reorganizacji, dążąc do dosto
sowania morskich oddziałów WOP /4 Bcłtycki 1 12 Gdański/ do 
specyfiki wykonywanej służby, wprowadzono odpowiadające po
trzebom służby morskiej nowe etaty:

- zastępcy dowódcy oddziału d/s morskich;
- referat morski.w sekcjach operacyjnych /2 specja

listów morskich/;
- sekcję technlczno-morską;
- flotylle śclgaczy /3 śclgacze, 2 motorówki w 12 

Gdańskim Oddziale WOP, 4 ścigaoze i 2 motorówki w 4 Bałtyc
kim Oddziale WOP, łącznie 150 ludzi/.

Dotychczasowe- PPK w Gdyni, Gdańsku 1 Szczecinie otrzyma
ły nazwy morskich przejściowych punktów kontrolnych /MPPK/.

Stanowisko zastępcy dowódcy 12 Gdańskiego Oddziału WOP 
d/s morskich objął kmdr por. R.Somnickl. W ramach ustalonych 
etatów z czasem utworzył on grupę organizacyjno-morską, któ
ra zajęła śię pozyskiwaniem jednostek pływających 1 ich re
montami. Jako pierwsi w skład tej grupy weszli: por.^ Bogudzis- 
ta, chor. Kłos, st.bosm. Gajos, bosm. Kwapnlewski i bosrn. 
Andrzejewski.

Pierwszy rok służby Wojsk Ochrony Pogranicza na wybrzeżu 
uwidocznił słabości i zalety dotychczasowego działania. Wy
brzeże polskie szybko wracało do życia. Z ruin dźwigały się 
porty, do których w 1946 r. zawinęło Już 4709 statków handlo
wych. W połowach na morzu uczestniczyło 2186 zarejestrowanych 
rybaków, trwało wysiedlanie pozostałości ludności niemiec
kiej, a równocześnie na całym obszarze przebiegał Intensywny 
ruch osiedleńczy Polaków z różnych dzielnic kraju. Latem na 
wybrzeże przybywali pierwsi wczasowicze.

Równolegle z tymi pozytywnymi zjawiskami, granica morska 
przez cały czas znajdowała się pod naciskiem elementu prze
stępczego, zarówno w portach, Jak i na otwartym wybrzeży. 
Tylko na odcinku 4 Bałtyckiego Oddziału WOP zatrzymano 265 
osób, z których 170 usiłowało przekroczyć granicę z Polski. 
W Gdyni wykryto przestępczą szajkę, która umieściła się w 
firmie portowej "Skandynawia". Zajmowała się ona przerzutem 
ludzi z Polski do Szwecji, pobierając opłaty w wysokości 200 
- 300 dolarów lub 200 - 300 tys. zł od osoby. Szajka miała 
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dość szeroko rozgałęzioną sieć stręczycieli. W porcie Gdynia 
w okresie od maja do końca października 1946 r. zatrzymano 59 

26 osób za usiłowanie nielegalnego wyjazdu statkiem .
Podsumowując pierwszy rok działalności służbowej dowódca 

12 Gdańskiego Oddziału WOP z okazji Święta WOP, w rozkazie 
okolicznościowym pisał: "Ze wszystkich jednostek piechoty 
przybyliście w 5 miesięcy po zakończeniu działań wojennych 
do Wojsk Ochrony Pogranicza, aby na granicach państwa rozpo
cząć nową, nieznaną, a bardzo odpowiedzialną służbę. W nie
słychanie ciężkich warunkach rozpoczynaliście tę służbę przy 
dużych brakach w każdej dziedzinie. Dziś, Wopiści, z dumą 
spoglądać możecie na wynik całorocznej Waszej pracy. Schlud
ne i wygodne kwatery, miłe i serdeczne stosunki z ludnością 
pasa granicznego, zgodna 1 życzliwa współpraca z innymi wła
dzami państwowymi, kilkanaście tysięcy osób przytrzymanych 
przez Was na przestępstwach granicznych, kilkaset milionów 
złotych wartości uzyskanych dla skarbu państwa w postaci za
trzymanego przemytu towarów 1 walut - oto osiągnięcia Wasze, 
które zjednały Wam uznanie 1 pochwały Waszych przełożonych 1 
szacunek współobywateli".

W związku z zaznaczającym się ożywieniem ruchu rybackie
go na wybrzeżu środkowym, latem 1 jeslenią 1947 r. powołano 
trzy nowe Morskie Graniczne Placówki kontrolne w Ustce, Dar
łowie 1 Kołobrzegu. Równocześnie etatowo rozbudowano MPPK w 
Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i w Świnoujściu. W meldunkach 1 
sprawozdaniach oddziałów WOP jako jedną z głównych trudności 
organizacji służby granicznej podawano brak środków pływają
cych. Na Zalewie Szczecińskim strażnice WOP dysponowały 2 ło
dziami wiosłowymi i i łodzią z przyczepnym silnikiem. W por
cie Gdynia kapitanat portu w połowie 1946 r. przydzielił 
strażnicy nr 97 holownik z załogą, którym dowódca mógł dys
ponować do działalności granicznej, lecz wkrótce holownik 
ten został skierowany do remontu. Jedyną niezawodną formą 
wykonywania zadań na redach, w kanałach portowych 1 na Zato
ce Gdańskiej była w tym czasie pomoc polegająca na sklerowy- 

20A.WOP, 147/18/57, S.1O1, 107.
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waniu do działalności granicznej motorówek 1 okrętów Mary- 
27 narki Wojennej .

Dowództwo 12 Oadziału nawiązało kontakty z przedsiębiors
twami rybackimi 1 kapitanatami portów. W wyniku uzgodnień 
rozpoczęto praktykowanie wysyłania patroli WOP na kutrach 
na łowiska, jak również wynajmowanie odpłatnie jednostek pły
wających z załogami do celów ochrony granicy.

W sierpniu 1947 r., na mocy zarządzenia organizacyjnego 
ministra obrony narodowej nr 047/0rg, Marynarka Wojenna prze
kazała flotylli ścigaczy Gdańskiego Oddziału WOP dawny kuter 
patrolowy Straży Granicznej "Batory*,  noszący teraz nazwę 
"Hel". Pierwszym dowódcą kutra został bosm. Andrzejewski. Za
łogę stanowili absolwenci kursu specjalistów morskich, któ
rzy w większości odbyli praktykę na okrętaoh Marynarki Wojen
nej. W ślad za przekazaniem kutra patrolowego "Hel", 5 wrześ
nia 1947 r. s/s "Tobruk" przywiózł do Gdyni pierwszy trans- 
port motorówek zakupionych z demobilu amerykańskiego . 
W październiku uruchomiono pierwszą motorówkę, oznaczoną"M-i". 
Została ona przekazana do dyspozycji MPPK Gdańsk w Nowym 
Porcie. Dowódcą motorówki został mat Władysław Przybyłowskl, 
a motorzystą mar. Henryk Piroński.

Na przełomie czerwca 1 lipca 1947 r. przeniesiono Szkołę 
Specjalistów Morskich z Nowego Portu do Ustki. Częśó budynków 
w koszarach w Nowym Porcie przekazano do dyspozycji WOP; Za
kwaterowano w nich znajdującą się do tego czasu w Brzeźnie 
strażnicę nr 99 i MPPK nr 1427 * 29.

W dniu 14 października 1947 r. w Biurze Odbioru Trans
portów Morskich w Gdańsku-Wrzeszozu odbyła się konferencja w 
sprawie rozdziału morskich jednostek pływających.W konferen
cji uczestniczył jako przedstawiciel Departamentu WOP 1 12 
Oddziału kmdr por. Roman Somnlokl. Z proponowanego przydzia
łu nie skorzystano, ponieważ będące przedmiotem rozważań

27Meldunki sytuacyjne 12 Gdańskiego Oddziału WOP. A.WOP,
147/16/57.

2®Kronlka Kaszubskiej Brygady WOP, s.22.
29A.WOP, 148/13/57, 8.72.
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Jednostki pływające nie odpowiadały potrzebom służby mors
kiej WOP30 31.

Przygotowując się do działalności operacyjnej w ochro
nie granicy na wodach przybrzeżnych, zadbano o ustalenie sym
bolu odróżniającego Jednostki pływające WOP od okrętów wo
jennych i Innych Jednostek pływających pod polską banderą. 
Pod kierownictwem kmdr. por. R.Somnicklego opracowany został 
projekt bandery i proporca okrętów Wojsk Ochrony Pogranicza. 
Minister obrony narodowej rozkazem nr 0267 z dnia 22 listo
pada 1947 r. zatwierdził przedstawiony projekt bandery. Szef 
Departamentu WOP rozkazem nr 024 z dnia 2 marca 1948 r. wpro
wadził z dniem 15 marca 1948 r. na wszystkich jednostkach 
pływających WOP banderę i proporczyk WOP, określając także 
zasady posługiwania się banderą i proporczykiem. Równocześ
nie z ustaleniem bandery WOP, w celu rozpoznania Jednostek 
WOP w porze nocnej, wprowadzono na maszcie Jednostki pływają- 
cej dwa światła fioletowe w odstępie jednego metra .

Wraz z otrzymaniem motorówek typu LCPL, dla grupy tech- 
niozno-morskiej rozpoczęła się konkretna praca. Wszystkie mo
torówki były w bardzo opłakanym stanie, każda wymagała grun
townego remontu. Nie posiadano instrukcji obsługi, ani doku
mentacji technicznej. Silniki motorówek ”Grey Marinę" były w 
większości niekompletne lub zdewastowane. Natychmiast rozpo
częto rozmowy ze Stocznią Remontową w Gdyni. Równolegle z 
pracami remontowymi i konserwacyjnymi zorganizowano "grupę 
poszukiwaczy" na czele z bosm. Andrzejewskim. Penetrowała ona 
wzdłuż całego wybrzeża wraki czołgów, ponieważ wyposażone one 
były w silniki typu znajdującego się na motorówkach. Zabiegi 
te nie dały jednak spodziewanych wyników. Niektóre części 
udało się zakupió w komisie technicznym w Gdyni. W czasie 
prowadzonych poszukiwań nabyto instrukcje obsługi motorówek, 
co ułatwiło prowadzenie ich konserwacji i remontów. W grud
niu 1947 r. kuter patrolowy "Hel" skierowany został na re-

30A.W0P, 148/3/57, 8.4.
31A.WOP, 149/31/57, s.264. W 1953 r. bandera WOP została za

twierdzona uchwałą sejmową /Dz.U.RP, nr 23 z dnia 23.04. 
1953 r., poz. 94/,
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mont stoczniowy. W trakcie prób rozpadł się silnik marszowy, 
32co spowodowało przedłużenie remontu kutia do 1949 r. .

W 1948 r. z 13 jednostek pływających, jakimi dysponował 
12 Gdański Oddział WOP, pod konieo roku w eksploatacji były 

334 motorówki, po dwie w Gdyni i Gdańsku
Pierwszą jednostką pływającą 4 Bałtyckiego Oddziału WOP 

była motorówka wyremontowana i przekazana uroczyście w 1947r. 
przez społeczeństwo Darłowa żołnierzom MPPK 1 strażnicy nr 
85. We wrześniu 1948 r. na podstawie rozkazu szefa Departa
mentu WOP motorówkę tę przekazano do Szczecińskiego Oddziału 
WOP do służby na Zalewie Szczecińskim, gdyż nie nadawała się 
ona do patrolowania na otwartym morzu.

W marcu 1948 r. Wojska Ochrony Pogranicza objęte zostały 
kolejną reorganizacją zmierzającą do dalszej modernizacji 
struktury organizacyjnej, podyktowanej uzyskanym doświadcze
niem i przewidywanymi zadaniami w aktualnej sytuacji wzras
tającego nacisku na granicę elementu przestępczego, przy rów
noczesnym wzmagającym się ruchu granicznym. Podstawę dokona
nych zmian stanowił rozkaz ministra obrony narodowej nr 
55/0rg. z 20 marca 1948 r. Zgodnie z intencją rozkazu, do 1 
maja 1948 r. przemianowano:

- Departament WOP na Główny Inspektorat Ochrony Po
granicza /GIOP/;

- oddziały WOP na brygady ochrony pogranlcza/brygady 
OP/;

- komendy odcinków WOP na bataliony ochrony pograni
cza /samodzielne bataliony OP/;

« dotychczasowe MPPK na morskie graniczne placówki 
kontrolne /MGPK/.

Wprowadzono także zmianę numeracji brygad. Wszystkie 
jednostki otrzymały podwyższone limity etatowe.

Zgodnie z nową nomenklaturą, organizacja brygad 1 bata
lionów ochrony pogranicza na wybrzeżu przedstawiała się na
stępująco:

30 ———————
ReSomnicki, Notatka z relacji ustnej w posiadaniu autora® 

33A.WOP, 149/31/57, s.12 i 111.



160

- 4 Gdańska Brygada OP z samodzielnymi batalionami 
OP: 10 w Elblągu, 8 w Sopocie, 2 w Lęborku;

- 12 Bałtycka Brygada OP z samodzielnymi batalionami 
OP: 24 w Ustce, 22 w Koszalinie, 20 w Trzebiatowie, 46 w Mlę- 
dzyzdrojach;

- 8 Szczecińska Brygada OP z samodzielnymi bataliona
mi OP: 44 w Trzebieży, 42 w Szczecinie, 40 w Chojnie, 38 w 
Mieszkowicach.

O wzrastającej randze ochrony morskiego odcinka granicy 
świadczyć może fakt utworzenia w Głównym Inspektoracie Ochro
ny Pogranicza Wydziału Morskiego organu, który powinien prze
jąć koordynację działalności morskiej trzech brygad nadmors
kich.

W myśl postanowień rozkazu ministra obrony narodowej nr 
55/0rg-, w 4, 8 1 12 Brygadzie OP przy sekcjach operacyjnych 
powołano referaty morskie. Równocześnie przewidziano etaty 
flotylli ścigaozy w Gdańsku, Darłówku i Trzebiatowie .

Przedstawione założenia etatowe służby morskiej Wojsk 
Ochrony Pogranicza przerastały aktualne możliwości kadrowe 1 
materiałowe. W tej sytuacji nadal przez cały 1948 rok dzia
łalność na morzu wykonywała wyłącznie 4 Brygada OP w Gdańsku.

Jak wynika z oceny ochrony granicy morskiej do końca 
1948 r., w okresie pierwszych trzech lat działalności WOP na 
wybrzeżu lądowy system ochrony granicy morskiej przechodził 
dynamiczny rozwój. Główny wysiłek operaoyjno-sztabowy skie
rowany był na zsynchronizowanie trzech podstawowych form za
bezpieczenia granicy:

- strażnic nadmorskich, organizujących służbę grani
czną na oałej przestrzeni wybrzeża za pomocą systemu poste
runków obserwacyjnych, patroli granicznych, posterunków ochro
nnych itp.;

- strażnic portowych ochraniających baseny portowe i 
znajdujące się tam statki od strony lądu celem uniemożliwie
nia przenikania osób 1 towarów ze statków 1 odwrotnie;

34J.Lawskl, op.olt,, 8.206-215
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- morskich granicznych placówek kontrolnych, przyjmu
jących 1 odprawiających statki w portach oraz przeprowadza
jących kontrole paszportowe.

Skuteczność działalności wymienionych form zabezpiecze
nia granicy uzależniona była od możliwości Interwencji orga
nów WOP na wodzie. Problem ten doceniano, lecz z przyczyn 
obiektywnych nie mógł on być szybko rozwiązany. Działalność 
morską WOP utrudniały ograniczone możliwości uzyskania tabo
ru pływającego, a ponadto braki kadrowe, występujące w Ko
szalinie i Szczecinie.

Potrzebę szybszego uruchomienia działalności morsko-gra- 
nlcznej zaczęła dyktować również sytuacja polityczna. Coraz 
silniej występujące symptomy zlmnowoJennej polityki państw 
kapitalistycznych 1 przybierająca na sile walka z elementami 
antysocjalistycznymi w kraju - w połączeniu z wzrastającym 
naciskiem propagandowego oddziaływania na kraj - powodowały 
wzmożenie przestępczości na granicy morskiej. Z drugiej stro
ny silny rozwój gospodarki morskiej na oałym wybrzeżu stwa
rzał duże możliwości dokonywania przestępstw granicznych. 
W 1948 r. do portów polskich zawinęło 8429 statków, z czego 
port w Szczecinie przyjął 2812 statków. Rybołówstwo dyspono
wało 344 kutrami, 18 trawlerami, a 1973 łodżie rybackie 
dokonywały połowów wzdłuż wybrzeża.Ogółem w rybołówstwie za
trudnionych było.4289 ludzi. Chociaż ruch pasażerski w por
tach zmniejszył się z 71 356 w 1947 r. do 11 649 pasażerów 
w 1948 r., to jednak był on nadal dość intensywny.

W drugiej połowie 1948 r. zaobserwowano zjawisko nasile
nia się ucieczek z kraju morzem przy użyciu różnych środków 
pływających. Szczególnie niebezpieczne stawało się uprowa
dzanie kutrów lub zorganizowane grupowe ucieczki na kutrach 
rybackich35. Wydarzenia te stały się podstawą do wydania 
przez dowódcę 4 Brygady OP rozkazu nr 039 z dnia 20 grudnia 
1948 r. nakazującego wzmocnienie służby ochrony granicy 1 
dokonanie reorganizacji służby na odcinku morskim i w ruchu 
rybackim. Równocześnie zgodnie z rozkazem ministra obrony 33

33A.WOP, 149/31/57, S.387 i 150/42/57, 8.5.
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narodowej nr 204/org. z 4 grudnia 1948 r. Wojska Ochrony Po
granicza zostały podporządkowane ministrowi bezpieczeństwa 
publicznego. Od 1 stycznia 1949 r. w dziejach Wojsk Ochrony 
Pogranicza rozpoczął się nowy etap działalności.

2. Utworzenie Jednostek morskich WOP

Sytuacja polityczna 1 operacyjna na granicy morskiej w 
końou 1948 r. dyktowała jako pierwszoplanowe zadanie organi- 
zacyjno-operacyjne utworzenie rozmieszczonych wzdłuż wybrze
ża flotylli WOP. Przy ich pomocy brygady OP, ochraniające 
granicę morską, mogłyby skutecznie oddziaływać na wodach te
rytorialnych i przeprowadzać pościgi morskie za przestępcami 
granicznymi. Było to główne zadanie organizacyjne brygad nad
morskich OP na rok 1949 jak również na lata następne.

Korzystając z pomocy Marynarki Wojennej Główny Inspekto
rat Ochrony Pogranicza przystąpił w 1949 r. do tworzenia za
plecza kadrowego dla działalności morskiej.' W styczniu skie
rowano kolejną grupę podoficerów na starszy kurs podoficers
ki. W marcu przybyła do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojen
nej grupa 10 oficerów WOP na 6-mlesięczny kurs oficerski. Po 
tym przeszkoleniu mieli oni objąć funkcje dowódców okrętów 
WOP oraz przejmować kierownicze stanowiska we flotyllach 
WOP . Równolegle z przedsięwzięciami zmierzającymi do przy
gotowania kadr oficerskich i podoficerskich zabezpieczają
cych podstawowe potrzeby organizacyjne, w Szkole Specjalis
tów Morskich od kwietnia przechodziło przeszkolenie 89 sze- 

37 regowych, skierowanych dla potrzeb służby morskiej WOP .

36Pierwszyml oficerami WOP przeszkolonymi w OSMW byli: por. 
Piotr Wyrwicz, por. Kazimierz Pietruszka, ppor. Wiesław 
Staszak, ppor. Stanisław Zajkowskl, ppor. Antoni Marzęda, 
ppor. Józef Trzaskowski, ppor. Adam Rewlńskt, ppor. Kazi
mierz Nowicki, chor. Stefan Dolski i sierż. zaw. Feliks 
Włastuczonek. /A.WOP, 150/27/57, s.13/.

37Na kursie tym przeszkolono dla potrzeb WOP: 18 sterników, 
18 sygnalistów, 50 motorzystów 1 3 elektryków /A.WOP, 
222/38/58, s.209/.
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Wiosną 1949 r., po ukończenia 2-letnlego kursu aplika
cyjnego dowódców małych jednostek morskich, skierowany zo
stał na stanowisko kierownika sekcji morskiej w Wydziale 
Operacyjnym 8 Szczecińskiej Brygady OP por. Aleksander Minkie
wicz. Działalność morską rozpoczynał od podstaw. W całej 
brygadzie dysponowano zaledwie jedną motorówką "M-10”, która 
znajdowała się w Nowym Warpnie. Ochrona granicy na Zalewie 
Szczecińskim oparta była wyłącznie na systemie działalności 
lądowej38.

Kierowniczą .clę w organizacji służby morskiej sprawowa
ła nadal 4 Gdańska Brygada OP. Po przeprowadzonym przez 
kmdr. por. Somnioklego niezbyt zachęcającym sondażu w stocz
niach polskich w sprawie możliwości nabycia budowanych kut
rów rybackich i małych jednostek pływających, przystąpiono do 
poszukiwania innych dróg uzyskiwania taboru pływającego dla 
potrzeb WOP. Możliwości zwiększonego oddziaływania na morzu 
zaczęto dostrzegać w udoskonalaniu form korzystania z usług 
taboru pływającego, jakim dysponowały poszczególne instytu
cje morskie. Korzystanie z jednostek cywilnych odbywało się 
na zasadzie zawieranych umów w sprawie wynajmowania do kon
kretnych działań granicznych, czy też okresowego dzierżawie
nia jednostek wraz z załogami. Ponadto korzystano z jednostek 
pływających w formie zaokrętowywania na nich patroli WOP 
przy wyjściach na morze. W czasie takich patroli kontrolowa
li oni zachowanie się kutrów na łowiskach i obserwowali sy
tuację na wodach przybrzeżnych.

Ponieważ działalność ta nie zawsze spotykała się ze zro
zumieniem w przedsiębiorstwach, a ponadto nie posiadała ak
ceptacji władz zwierzchnich, minister bezpieczeństwa publi
cznego zwrócił się do ministra żeglugi o wydanie stosownych 
zaleceń w powyższej sprawie. W oparciu o te wskazówki, 10 
sierpnia 1949 r. minister żeglugi wydał rozporządzenie o 
używaniu statków przedsiębiorstw państwowych do potrzeb 

_____—___—
Do 1950 r. sprawował on fachową pomoc również w 12 Bryga
dzie OP, gdzie kierownikiem sekcji morskiej był oficer li
niowy kpt. Klimowicz /A.Minkiewicz, relacja ustna, notatka 
w posiadaniu autora/.
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39WOP . Stało się ono podstawą do zwiększonego wykorzystania 
Jednostek cywilnych w służbie ochrony granicy, a ponadto ak
ceptowało możliwość przekazywania odpłatnie dla WOP tych Jed
nostek pływających, które uznano za przydatne.

Praktykę przekazywania przez instytucje państwowe taboru 
pływającego dla potrzeb WOP zapoczątkowano wiosną 1949 r. 
Pierwszymi przekazanymi Jednostkami pływającymi były kutry 
"Koł-1" 1 "Koł-29", ścigaoz "Celnik 1" oraz dwa holowniki - 
"Delfin" i "Rekin"40.

Równocześnie z zabiegami zmierzającymi do pozyskiwania 
dla potrzeb WOP Jednostek pływających 1 remontów taboru pły
wającego, wiosną 1949 r. kmdr por. Somniokl przystąpił do 
opracowania projektu ochrony granicy morskiej, którego głów
nym założeniem miało byó uzyskanie zdolności operacyjnego od
działywania jednostek WOP na całej długości wybrzeża 1 wo
dach przybrzeżnych, bez względu na warunki atmosferyczne 1 
porę dnia. Przygotowany projekt przesłano za pismem nr 02079 
z dnia 9 lipca 1949 r. do zaopiniowania przez Dowództwo Mary
narki Wojennej.

W piśmie z dnia 5 września 1949 r. poinformowano dowódcę 
4 Brygady OP, że projektowana liczba Jednostek pływających 
do ochrony granicy jest zbyt duża. Projekt WOP przewidywał 6 
dozorowców do obsługi 3 stref dozorowania, 18 ścigaczy w 7 
rejonach, 25 motorówek morskich w 15 portach i 23 motorówki 

41 portowe i rzeczne •
Zdaniem Dowództwa Marynarki Wojennej do wykonania prze

widywanych zadań,przy zastosowaniu zasady, że na 3 Jednostki

39A.WOP, 222/38/57, 8.382.
40Rozkazem nr 013/0P/49 z dnia 4.04.1949 r. kutry i ścigaoz 

przydzielono do dyspozycji kierownika MGPK nr 21 /A. WOP, 
150/42/57, s,46/. Otrzymany "Koł-29" i holowniki wymagały 
gruntownego i kosztownego remontu, do którego natychmiast 
przystąpiła ekipa robocza /Roman Somnicki, notatka z rela
cji w posiadaniu autora/. 41

41Zgodnle z przyjętymi ustaleniami w Dowództwie Marynarki 
Wojennej uzgodniono następujące typy jednostek pływających 
WOP: okręt strażniczy /dozorowiec/ - wyporność ok. 300 ton, 
szybkość 24-26 węzłów; ścigaoz - wyporność 50 ton, szybkość 
25-30 węzłów, wytrzymałość na stan morza 6-8° według skali 
Beuforta; motorówka morska, długość ok. 12 m, szybkość 22 
węzły.
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w akcji, Jedna pozostaje w rezerwie, ochronę granicy powinna 
zapewnić następująca liczba Jednostek:5 dozorowców do obsłu
gi trzech stref dozorowania, 8 śolgaozy/6 w gotowości 1 2 w 
rezerwie/, rozmieszczonych po Jednym w portach: Świnoujście, 
Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Władysławowo, Hel, oraz 16 motoró
wek morskich w dyspozycji strażnic /13 w gotowości morskiej, 
3 w rezerwie/.

W związku z sugestią zaangażowania samolotów do prowa
dzenia rozpoznania 1 ustalenia miejsca poszukiwanego lub ści
ganego statku, w projekcie przewidywano zaangażowanie 2 sa
molotów rozpoznawczych /jednego w Dziwnowie, a drugiego w 

42 Pucku/, jak również wodnosamolotu bojowego .
W czerwcu 1949 r. przystąpiono do ujednolicania nazw jed

nostek pływających, jakimi dysponowały Gdańska i Szczecińska 
Brygada OP. Przyjęto zasadę, że motorówki oznaczane będą li
terą "M”, przy czym dla Jednostek większych zarezerwowano 
numery od 1 - 19, a dla mniejszych od 20 wzwyż. Jednostki 
większe od motorówek zamiast numerów otrzymywały nazwy, np. 
śclgaoz "Hel".

W pierwszej połowie 1949 r. zanotowano ożywienie dzia
łalności morskiej w 8 Brygadzie OP w Szczecinie, która w 
czerwcu dysponowała już 7 motorówkami, w tym 3 większymi: 
"Pobleda”, "Wypalona” 1 jedna typu ”M-1". Jednostki te sta
nowiły zalążek powołanego do życia rozkazem ministra bezpie
czeństwa publicznego nr 55/0rg. z dnia 7 czerwca 1949 r. Sa
modzielnego Batalionu Kutrów Granicznych w porcie Szczecin.

W grudniu 1949 r. 4 Brygada OP dzierżawiła od Morskiej 
Centrali Handlowej w Gdyni kutry "Koł-1” 1 ”Koł-29". Korzys
tano też z jednostek pływających na zasadzie zwrotu kosztów 
eksploatacji, jeżeli używano Ich wyłącznie do celów granicz
nych, lub bezpłatnie, o ile nie odrywano ich od własnych za
dań, a jedynie zaokrętowywano ekipę kontrolną. Dotyczyło to 
kutrów przedsiębiorstwa ”Arka", Jednostek pływających Mors
kiego Urzędu Rybackiego: "Baca”, "Gazda” 1 ”Łeb-2" oraz jed-

42Fotokopla projektu 1 odpowiedzi Dowództwa Marynarki Wojen
nej w posiadaniu autora.
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nostek pływających GUM "Pilot~27", holownik 1 statek hydro
graficzny "Zodiak".

W ramach współpracy z pułkiem lotnictwa myśliwskiego wy
korzystywano loty ćwiczebne do patrolowania łowisk i poszu
kiwania kutrów, Wyniki tej działalności były bardzo zachę
cające. Wielokrotnie sprawnie udzielano odpowiedzi na skutek 
jakich przyczyn nie powracały z łowisk poszczególne kutry. 
Jedyną trudność w lotniczym rozpoznaniu morskim stanowiło 
niewłaściwe oznakowanie kutrów, W celu odróżnienia kutrów 
polskich od kutrów innych bander, w dniu 16 grudnia 1949 r, 
wydane zostało polecenie przemalowania z dniem 1 stycznia 
1950 r, wszystkich kutrów rybackich na jednolity kolor 
żółty43.

Celem wprowadzenia jednolitej organizacji służby na mo
rzu, kontroli wód przybrzeżnych i łowisk oraz ustalenia obo
wiązków i uprawnień poszczególnych dowódców w stosunku do za
łóg pływających i ekip kontrolnych na Jednostkach przydzie
lonych do Samodzielnych Batalionów Kontroli Granicznej w Gdy
ni 1 Gdańsku, rozkazem specjalnym nr 1 z dnia 17 grudnia 
1949 r. dowódca 4 Brygady OP powołał przy samodzielnych bata
lionach plutony środków pływających. W skład plutonów wcho
dziły :

- jednostki pływające w kampanii etatowo należące do 
samodzielnych batalionów;

- jednostki pływające w kampanii etatowo należące do 
flotylli ścigaczy, a przydzielone do samodzielnych batalio
nów;

- wydzierżawione jednostki pływająca w kampanii po
siadające całkowicie lub częściowo załogi WOP;

- załogi WOP tych jednostek;
- magazyn materiałów pędnych i magazyn depozytowy;
- jednostki pływające dzierżawione posiadające wyłą

cznie załogi cywilne;
- Jednostki pływające otrzymywane z innych instytu

cji do wykorzystania;

Pismo dowódcy 4 Brygady OP do Głównego Inspektora Ochrony 
Pogranicza z 16.12.1949 r. /A.WOP, 150/77/57, s.359/.
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- ekipy kontrolerskie utrzymywane na wymienionych 
Jednostkach.

Równolegle z przyjętym podziałem środków pływających i 
określeniem kompetencji dowódców samodzielnych batalionów 
kontroli granicznej, zastępcy dowódcy brygady do spraw mors
kich bezpośrednio podporządkowano nadzór techniczny w Stocz
ni Gdyńskiej /personel nadzoru, znajdujące się w remoncie 
Jednostki pływające w I i II rezerwie/ oraz pluton ro
boczy, który obejmował szeregowych przydzielonych na stałe 
do plutonu 1 szeregowych stanowiących załogi Jednostek odda- 

44 nych do remontu
Było to pierwsze organizacyjne ujęcie działalności mors

kiej w 4 Brygadzie OP. Uwzględniało ono potrzeby rozbudowy 
technicznego zaplecza działalności morskiej w brygadzie.

Przejście Wojsk Ochrony Pogranicza pod kierownictwo Mi
nisterstwa Bezpieczeństwa Publicznego wymagało ukonkretnie
nia w nowych warunkach zasad współpracy z Marynarką Wojenną 
w zakresie jej udziału w ochronie granicy morskiej oraz po
mocy w tworzeniu Jednostek WOP, przygotowanych do samodziel
nego wykonywania zadań granicznych na morzu. W wyniku poro
zumienia tego ministerstwa ze Sztabem Generalnym WP, w dniu 
3 grudnia 1949 r. odbyła się w Dowództwie Marynarki Wojennej 
konferencja, w której udział wzięli: dowódca Marynarki Wojen
nej z grupą oficerów dowództwa oraz główny inspektor ochrony 
pogranicza z przedstawicielem ministerstwa dowódcą 4 Brygady 
OP 1 kmdr. por. Somnickim. Po przedyskutowaniu całokształtu 
spraw przyjęto szereg postanowień określających zasady współ
pracy 1 formy pomocy ze strony Marynarki Wojennej. Zobowiąza
ła się ona do:

- pomocy w przeszkoleniu na młodszych i startych 
kursach podoficerskich w Szkole Specjalistów Morskich;

- szkolenia 1 doszkalania oficerów OP na kursach i 
jednostkach pływających;

- wypożyczania - w razie potrzeby - oficerów Marynar’- 
k,1 Wojennej na stanowiska dowódców jednostek i Instruktorów;

44Fotokopia rozkazu w posiadaniu autora.
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- zaopatrywania Jednostek pływających WOP w przed
mioty wyposażenia okrętowego;

- pomocy i konsultacji fachowej na terenie Gdyni;
- udzielania pomocy przez Jednostki pływające Mary

narki Wojennej przy wykonywaniu zadań w służbie granlcz- 
no-morsklej;

- udostępniania samolotów dla prowadzenia rozpozna
nia lub ścigania statków;

- korzystania z sieci łączności punktów obserwaoyj- 
, 45 nyoh na zasadzie wzajemności .

W pierwszym kwartale 1950 r. czyniono starania o sformo
wanie flotylli 1 pozyskanie dalszych Jednostek pływających. 
Posiadane już jednostki, jak również jednostki dzierżawione 
adaptowano do potrzeb służby morskiej WOP, przemalowując je 
na jednolity kolor bojowy i wprowadzając załogi mieszane. Na 
dowódców okrętów przeważnie wyznaczano podoficerów po ukoń
czonym starszym kursie w Szkole Specjalistów Morskich i ofi
cerów, którzy ukończyli kurs przy Oficerskiej Szkole Marynar
ki Wojennej oraz odbyli praktykę na okrętach Marynarki Wojen
nej. Podstawę życia okrętowego stanowił Regulamin Służby na 
Okrętach RP /RSO/, obowiązujący na okrętach Marynarki Wojen
nej; Przejęci wraz z jednostkami cywilni pracownicy, szypro
wie i mechanicy wykonywali swe obowiązki na zasadach pracow
ników kontraktowych.

Dla upamiętnienia rewolucyjnych wydarzeń oraz ludzi z ni
mi związanych, w maju 1950 r. zmieniono nazwy burtowe jedno
stek pływających: ścigacz "Hel" na ścigacz ”7 listopad", pa
trolowiec "M-ll" na-patrolowiec "Dzierżyński", kuter "Juhas" 
na kuter dozorowy "Botwln", kuter "Gazda" na kuter "Hubner", 
kuter "Koł-1" na kuter "Kniewski", kuter "Koł-29" na kuter 
"Rutkowski", kuter z demobilu /"Celnlk-1"/na kuter "Komuna Pa
ryska", motorówka "M-l" na motorówkę "Wola", motorówka "M-2*  
na motorówkę "Ochota", motorówka "M-3" na holownik "Muranów", 
motorówka "M-4" na motorówkę "Praga" 1 motorówka "M-6" na mo
torówkę "Powiśle".

^Protokół z konferencji w Dowództwie Marynarki Wojennej z 
dnia 3.12.1949 r. /A.WOP, 222/39/58/.
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Następne lata przyniosły dalszy rozwój Wojsk Ochrony Po
granicza, w tym również zespołów pływających. Marynarze z ta- 

łóg okrętów Ochrony Pogranicza mają duże osiągnięcia w wy
szkoleniu bojowym oraz w zwalczaniu przestępczości na morzu. 
Okręty z banderą z zielonym otokiem stanowią silne ogniwo w 
systemie ochrony granicy morskiej Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej.



Kmdr por. mgr Stanisław Krzysztofek

NIEKTÓRE ZMIANY W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ OFICERÓW 
POLITYCZNYCH MARYNARKI WOJENNEJ

W LATACH 1945 - 1970

Powrót Polski nad Bałtyk w 1945 roku stanowił zwycięstwo 
słusznej myśli politycznej PPR oraz wielki akt sprawiedliwo
ści dziejowej.

Uzyskanie 500 km wybrzeża morskiego otworzyło przed Pol
ską szerokie perspektywy rozwoju gospodarki morskiej. Pers
pektywy te nie mogły byó początkowo w pełni wykorzystane, 
gdyż porty 1 stocznie były zniszczone, wody przybrzeżne za
minowane i zablokowane wrakami. Brak było floty handlowej.

W ramach odbudowy gospodarki morskiej, formowanie 1 roz
wój Marynarki Wojennej stanowiło szczególnie trudne zadanie. 
Brak było bowiem zarówno kadry specjalistów morskich, jak 1 
okrętów, uzbrojenia oraz koncepcji organizacyjno-operacyjnej 
Marynarki Wojennej. W tych warunkach tworzenie Marynarki Wo
jennej - mimo wielkiego entuzjazmu kadry i marynarzy - wyma
gało pokonania wielu trudności.

Tworzona od podstaw Marynarka Wojenna, podobnie jak całe 
Wojsko Polskie, którego była częścią składową, służyć miała 
interesom państwa ludowego, co wymagało właściwego ukształ
towania oblicza Ideowego jej składu osobowego.- Budowanie 
morskich sił zbrojnych o tak rozumianych funkcjach polltycz- 
no~obronnych w oparciuo własne ludowe kadry było zadaniem 
wręcz niemożliwym do wykonania, gdyż kadrami tymi wówczas 
nie dysponowano, a wojskowe szkolnictwo morskie jeszcze nie 
istniało.'

Postulowany charakter Ideowy Marynarki Wojennej mogła 
zapewnić jedynie kadra oficerska wyrosła z ludu 1 stojąca na 
grunc; przeobrażeń społeozno-ustrojowych, jakie pod przewo
dem PPR dokonały się w kraju. Dawny korpus oficerski, zwią
zany z poprzednimi klasami panującymi i wychowany w duchu 
ideologii burżuazyjnej, nie zapewniał realizacji klasowych
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Interesów robotników 1 chłopów oraz obrony władzy ludowej 
przed kontrrewolucją1. Zadanie obrony państwa socjalistycz
nego mogła wykonać jedynie armia, której korpus oficerski, 
wywodząc się z robotników 1 chłopów, popierał bez zastrzeżeń 
zasady ustrojowe Polski Ludowej.

Budując korpus oficerski ludowej Marynarki Wojennej - 
podobnie jak to miało miejsce w toku rozwoju Wojska Polskie
go 1 niektórych Innych armii państw socjalistycznych - można 
było wykorzystać w zasadzie dwie możliwości: albo włączyć do 
budowy ludowej Marynarki Wojennej oficerów przedwojennej ma
rynarki, którzy zajmowali postawę neutralną lub skłaniali 
się do akceptacji zmian społeczno-ustrojowych w Polsce,usta
nawiając odpowiednią nad nimi kontrolę, a równocześnie 
kształcić własną, ludową kadrę oficerską, albo zrezygnować 
z usług oficerów przedwojennych.

W budowie Marynarki Wojennej wykorzystano tę pierwszy 
możliwość. Rozwój Marynarki Wojennej napotykał duże trudnoś
ci, spowodowane m.ln. brakiem kadry oficerskiej 1 podoficer
skiej. Mimo powołania do służby wielu oficerów przedwojen
nej marynarki, obsada etatowa stanowisk oficerskich nie była 
pełna. Na dzień 1 stycznia 1946 r. stanowiska oficerskie ob
sadzone były zaledwie w 69,3%, a w dniu 5 listopada tego ro- 

2ku - w 54,7% . Te dysproporcje między stanem etatowym, a fak
tycznym oficerów ulegały z każdym miesiącem pogłębieniu. 
W tym stanie rzeczy podejmowano wysiłki dla pozyskania oil- 
oerów młodszych i podoficerów przedwojennej marynarki do 
służby w ludowej Marynarce Wojennej. Okoliczności te sprawi
ły, że w pierwszych latach powojennych korpus oficerów mors
kich stanowili z nielicznymi wyjątkami wychowankowie mary
narki przedwojennej, świadczy o tym fakt, że według stanu na 
dzień 1 stycznia 1949 r. oficerowie przedwojennej marynarki 
stanowili 40%, a podoficerowie przedwojennej marynarki miano- 

1J.Wiatr: Socjologia wojska. Warszawa 1964, s.284. 
p
T.Stroni*waki : Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej w latach 
1946-1958. Gdańsk 1970. Maszynopis rozprawy doktorskiej 
obronionej w Uniwersytecie Gdańskim w 1970 r. s.39-40.
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wanl do stopni oficerskich - 56,9% ogółu oficerów morskich 
ludowej Marynarki Wojennej3 4. Stopień wykorzystania oficerów 
1 podoficerów przedwojennych w budowle Marynarki Wojennej 
był więc znacznie większy niż w całym wojsku, w którym na po
czątku 1950 r, oficerowie oraz podoficerowie zawodowi sprzed 
1939 r, mianowani na stopnie oficerskie w LWP stanowili 

4 
23,1% oficerów pełniących służbę czynną w Wojsku Polskim •

W procesie budowy ludowej Marynarki Wojennej szeroko ko
rzystano z pomocy kadrowej Armii Radzieckiej, Oficerowie ra
dzieccy udzielili nieocenionej pomocy w budowie ludowych sił 
morskich. Dzięki ich zaangażowaniu, wiedzy 1 doświadczeniu 
można było zorganizować kierownicze organy Dowództwa Mary
narki Wojennej oraz rozwiązać problem kształcenia własnych 
kadr oficerskich,

1. Powstanie aparatu politycznego 
w Marynarce Wojennej

Sprawa utworzenia aparatu politycznego w organizującej 
się Marynarce Wojennej była przedmiotem szczególnej troski 
Głównego Zarządu Polityczno-Wyohowawozego 1 Naczelnego Do
wództwa Wojska Polskiego. Koncepcję organizacyjną aparatu po
litycznego opracowano w Głównym Zarządzie Polityczno-Wyoho- 
wawczym WP w drugiej połowie kwietnia 1945 r., do realizacji 
zaś przystąpiono w początkach maja tego roku, W tym celu w 
połowie kwietnia 1945 r,, w ślad za 1 Samodzielnym Morskim 
Batalionem Zapasowym, przybyła na Wybrzeże grupa operacyjna 
GZP WP, na czele z płk, Józefem Urbanowiczem. Był on prze
widziany na stanowisko zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej 
d/s polityozno-wychowawozych,

W początkach maja 1945 roku sformowano Zarząd Polityoz- 
no-Wyohowawozy Marynarki Wojennej, składający się z wydzla- 

3AMW, Zespół DMW, sygn. 175/12, s.16, 17.
4
St.Rutkowskl: Problem korpusu oficerskiego w okresie pow
stania i rozbudowy LWP, "Zeszyty naukowe WAP. Seria peda
gogiczna", 1963, nr 10/35, s.35.
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łów: organizacyjnego, propagandy i personalnego oraz redakcji 
gazety "Nasze Morze", przemianowanej później na "Gazetę Mor
ską"3. w końcu 1945 r. utworzono wydział do pracy wśród ofl- 

cerów i wydział zaopatrzenia .
Głównym zadaniem, jakie stanęło przed Zarządem Pollty- 

czno-Wychowawczym Marynarki Wojennej było przygotowanie wa
runków organlzacyJno-polltyoznych dla powołania kierowni
czych organów Marynarki Wojennej, w tyra czasie bowiem Naczel
ne Dowództwo WP opracowywało koncepcję organizacyjną Mary
narki Wojennej,' Z powodu braku odpowiednich kadr specjali
stów morskich, do opracowania założeń organizacyjno-etatowych 
Marynarki Wojennej zaproszono Radziecką Misję Morską. Opraco
wane założenia zostały następnie zatwierdzone przez Naczel
ne Dowództwo WP, po czym przystąpiono do Ich realizacji.

W dniu 7 lipca 1945 r. ukazał się rozkaz Naczelnego Do
wództwa WP nr 00163/0rg., nakazujący do dnia 31 lipca powo
łać kierownicze organy i instytucje Marynarki Wojennej^.
W oparciu o wprowadzone etaty utworzono sekcje polityczne w 
Komendzie Portu Głównego, w Pułku Szkolnym oraz utworzono 
"Dom Marynarza", Spełniał on funkcję klubu i prowadził dzia
łalność kulturalno-oświatową na rzecz jednostek i ludności 
cywilnej. Z chwilą powołania Szkoły Specjalistów Morskich 
również w tym ośrodku szkoleniowym utworzono sekcję pollty-O 
czną . Jesienią 1945 r. zorganizowano sekcję polityczną w 
zespole okrętów podwodnych oraz ustanowiono stanowiska za
stępców dowódców d/s polityczno-wychowawczych w nowo zorga- 9 
nizowanych pododdziałach .

W 1946 roku utworzono wydziały polltyozno-wychowawcze w 
Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej oraz w Kierownictwie 
Administracyjno-Technicznym Marynarki Wojennej10. W latach 

1946-1948 powstały sekcje polityczne w zespołach trałowców,

5CAW, sygn. III-2/195, s.18.
Tamże, s.96. 

7
CAW, Zespół 1 SMBZ I, 8.167.

8AMW, Zespół Sztabu MW, sygn. 8/1, 8.15. 
Q

AMW, Zespół Sztabu MW, sygn. 2/43, 8.4.
10AMW, ZP MW, sygn. 524/564, 8.183.
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śclgaczy oraz * Jednostkach nadbrzeżnych.
Obsadę personalną aparatu polltyczno-wychowawczego w Ma

rynarce Wojennej stanowili w większości oficerowie frontowi 
wywodzący się z jednostek lądowych. Latem 1945 r. skierowano 
do marynarki pierwszych absolwentów Centralnej Szkoły Ofi
cerów Polltyczno-Wychowawozych. W lipcu przybyło do Marynar
ki Wojennej 21 oficerów, a we wrześniu 38 oficerów. Po krót
kim przeszkoleniu na specjalnych kursach morskich oficerowie 
ci zostali skierowani do służby w Zarządzie Polityczno-Wyoho- 
wawczym Marynarki Wojennej, a także objęli stanowiska służ
bowe na okrętach. Kolejna grupa, licząca 27 oficerów pollty- 
czno-wychowawczych, przybyła do Marynarki Wojennej we wrześ
niu 1946 r. Większość spośród oficerów skierowanych do mary
narki posiadała doświadczenie bojowe zdobyte w walkach na 
froncie, w oddziałach partyzanckich oraz w konspiracyjnej 
działalności partyjnej lub młodzieżowej11.

W następnych latach do aparatu politycznego Marynarki Wo
jennej kierowano liczne zastępy młodych oficerów - absol
wentów Oficerskiej Szkoły Politycznej 1 Kursów Przeszkolenia 
Oficerów Politycznych. Najliczniejsza grupa oficerów polity- 
cznych przybyła do Marynarki Wojennej w 1950 r. . Wśród tych 
oficerów większość wywodziła się z byłych aktywistów Związku 
Walki Młodych, członków PPR i działaczy ZMP. Ludzie ci wnieś
li do aparatu politycznego wiele zapału 1 młodzieńczej ener
gii.

Działalność aparatu politycznego w początkowym okresie 
rozwoju Marynarki Wojennej była szczególnie odpowiedzialna 
1 trudna. Złożoność pracy ideowo-politycznej w owym okresie 
wynikała z faktu, iż Marynarkę Wojenną budowano przy szero
kim wykorzystaniu oficerów marynarki przedwojennej. Chociaż 
ludzie cl byli w większości nastawieni patriotycznie i odda-

1Wodług stanu na dzień 31.12.1946 r. wśród oficerów polity
cznych było: 12 żołnierzy frontowych I 1 II Armii WP, 7 
partyzantów Gwardii 1 Armii Ludowej, 2 żołnierzy Batalio
nów Chłopskich i 1 członek PAL /Zespół ZP MW, sygn. 67/11, 
8.29/.
AMW, zespół ZP MW, sygn. 336/29, s.8. Sprawozdania perso
nalne ZP MW za 1951 rok.
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ni swojej służbie, to jednak na skutek oderwania od życia w 
kraju spowodowanego pobytem w oboztob Jenieckich, a także 
udziałem w walkach na Zachodzie, nie zawsze rozumieli Istotę 
przemian społeczno-ustrojowych zachodzących w Polsce. Ułat
wiało to wrogiej propagandzie w warunkach toczącej się w 
kraju walki sił reakcji z władzą ludową sianie politycznego 
zamętu wśród części tej kadry. Okoliczności te stawiały 
przłl aparatem politycznym konieczność utrzymania wysokiej 
czujności politycznej oraz prowadzenia odpowiedniej pracy 
wyjaśniającej dla pozyskania oficerów marynarki przedwojen
nej do budowy ludowych sił morskich.

Występujący wówczas brak pełnej zwartości ideowej wśród 
części kadry przedwojennych oficerów morskich ograniczał 
front oddziaływania ideowego. W pierwszych latach istnienia 
Marynarki Wojennej główny ciężar tej działalności spoczywał 
na oficerach polityczno-wychowawczych oraz na nielicznej gro 
ple członków PPR. W pracy tej aktywnie uczestniczyli również 
oflcerowie-kursancl Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, 
wś ód których wielu wywodziło się z korpusu oficerów poli
tycznych13.

Aparat polityczny w pierwszych trudnych latach powojen
nych realizował z poświęceniem i oddaniem stawiane przed nim 
zadania. Wcielał on w życie linię polityczną partii w Mary
narce Wojennej i tym samym wniósł duży wkład w jej później
szy rozwój.

2. Zmiany w strukturze społecznej oficerów golitocznych 
Marynarki Wojennej w latach 1945 - 1970

Omawiając proces tworzenia aparatu politycznego Mary
narki Wojennej należy stwierdzić, że determinowały go dwa 
zasadnicze czynniki: nowy ludowy charakter tworzonej od pod
staw Marynarki Wojennej, budowanej w warunkach ostrej walki 

13Wł.Szczerkowskl: Niektóre uwagi o pracy partyjno-polity
cznej w Marynarce Wojennej PRL w latach 1945-1970. Aneks 
do "Rocznika Ośrodka Nauk Społecznych 1 Wojskowych Mary
narki Wojennej". Gdynia 1970 r., nr 5, s.5.
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klasowej i w bezpośrednim styku ze światem kapitalistycznym 
oraz duże zapotrzebowanie na oficerów politycznych w związku 
z rozwojem sił morskich. Aparat polityczny Marynarki Wojen
nej, podobnie jak cały korpus osobowy oficerów politycznych, 
był rzecznikiem polityki partii w siłach zbrojnych. Stąd od 
oficerów politycznych wymagano jednoznacznego zaangażowania 
się po stronie władzy ludowej.

Oficerowie przedwojennej armii nie mogli byó wykorzysta
ni w korpusie osobowym oficerów politycznych, gdyż nie gwa
rantowali właściwej realizacji zadań politycznych stojących 
przed wojskime. Nie można też było w szerszym zakresie wy
korzystań do pracy w aparacie politycznym oficerów radziec
kich, skierowanych do pracy w Wojsku Polskim, Jak to miało 
miejsce w plonie dowódczym, technicznym lub kwatermistrzows- 
kim.

Zdecydowana większość oficerów politycznych Marynarki 
Wojennej wywodziła się z szeregów ludowego Wojska Polskiego, 
gdzie zdobyła doświadczenie wojskowe 1 polityczne. Pod ko
niec 1945 r. aparat polityczny Marynarki Wojennej składał 
się w ponad 90% z absolwentów Oficerskiej Szkoły Politycz
nej i kursów oficerów politycznych. Oficerowie 1 podoficero
wie przedwojenni mianowani do stopni oficerskich w LWP sta
nowili około 5% obsady aparatu politycznego, pozostali ofi
cerowie wywodzili się z innych korpusów.

W miarę kształcenia własnych kadr oficerów politycznych 
i nabywania przez nich doświadczenia, oficerów oraz podofi
cerów przedwojennych mianowanych na oficerów w LWP przeno- 

14 szono do służby na stanowiskach liniowych poza marynarką
Istotne zmiany w składzie oficerów politycznych Marynar

ki Wojennej nastąpiły w latach 1957-1970, gdy na skutek roz
wiązania Oficerskiej Szkoły Politycznej i Ośrodka Przeszko
lenia Oficerów Politycznych, zasadniczym źródłem napływu 
kadr do aparatu politycznego było przekwalifikowywanie ofi
cerów z Innych korpusów osobowych. Pod koniec 1970 r. liczba 
oficerów przekwalifikowanych z innych korpusów osobowych 
wzrosła do 27,3% całości aparatu politycznego.

TZ--------------------
AM W, zespół ZP MW, sygn. 273/18, s.153.
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Aparat polityczny Marynarki Wojennej, podobnie jak cały 
korpus oficerski LWP, tworzono w oparciu o kryteria klaso- 
wo-polityczne. Wysunięcie na pierwszy plan kryteriów Ideo- 
wo-klasowyoh było uzasadnione funkcją armii jako instytucji 
decydującej w zasadniczy sposób o utrwaleniu 1 utrzymaniu 
władzy ludowej.

Kryteria klasowo-polityozne stosowano szczególnie przy 
naborze kandydatów do korpusu osobowego oficerów politycz
nych. Wymagania te w poszczególnych okresach kształtowały 
się w zależności od sytuacji politycznej w kraju i na świę
cie oraz wynikających stąd zadań dla wojska.

W Armii Polskiej w ZSRR oficerem politycznym mógł zostać 
każdy żołnierz wcielony do I Armii, bez względu na pochodze
nie społeczne. Decydowały tu zapał 1 gotowość realizacji 

15 platformy Ideowej Związku Patriotów Polskich .
W okresie szybkiej rozbudowy wojska na wyzwolonych tere

nach kryteria doboru kandydatów na oficerów politycznych zo
stały już konkretnie sprecyzowane. W rozkazie Naczelnego Do
wódcy WP, wydanym w tej sprawie w 1944 r., nakazywano "... 
dobierać kandydatów na oficerów polltyczno-wychowawozych spo
śród działaczy 1 członków demokratycznych organizacji, byłych 
żołnierzy 1 oficerów Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, 
a poza tym ludzi o skrystalizowanych poglądach demokratyoz- 
nyoh, stojących na platformie PKWN" •

Inne kryteria obowiązywały po zakończeniu wojny w na
stępstwie ugruntowania się władzy ludowej. W Instrukcji GZP 
WP z 1951 r. w sprawie naboru kandydatów na oficerów polity
cznych zalecano: "... do Oficerskiej Szkoły Politycznej na
leży kierować kandydatów pochodzenia robotniczego 1 bied- 
nlaoko-ohłopskiego związanych z ideologią PZPR, którzy po
siadają już pewien hart w walce klasowej i nieco dośwladcze- 

17 nia w pracy partyjnej" .

^Plrko: Szkolenie i wychowanie kadr oficerów politycznych 
WP w latach 1943-1946. "Zeszyty Naukowe WAP, seria pedago
giczna" 1962, nr 6, 8.47.

ieOrganizacja 1 działania bojowe ludowego Wojska Polskiego w 
lataoh 1943-1945. Rozkazy Naczelnego Dowódcy WP. Warszawa 
1958, t.I, s.238.

17Archiwum GZP WP, teczka nr 210. Instrukcja nr l/nolit.
z 31.10.1951 r.
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Realizując ustalone kryteria ideowo-klasowe przy nabo
rze kandydatów do aparatu politycznego zapewniono właściwy 
skład socjalny korpusu osobowego oficerów politycznych. Wed
ług stanu na 31 grudnia 1946 r. w aparacie polityczno-wycho- 
wawczym Marynarki Wojennej było: oficerów pochodzenia robot
niczego 49,4%, chłopsklago - 14,1%, inteligenckiego - 31,6% 

18 oraz Innego /rzemieślniczego, kupieckiego/ - 4,9% .
W późniejszym okresie skład socjalny oficerów politycz

nych uległ dalszym korzystnym zmianom.
W dniu 31 grudnia 1949 r. wśród oficerów politycznych Ma

rynarki Wojennej 50,1% było pochodzenia robotniczego, 29,5% 
pochodzenia chłopskiego, 14,8% pochodzenia Inteligenckiego i 
5,6% pochodzenia rzemieślniczego 1 kupieckiego. Na początku 
lat pięćdziesiątych, to jest w okresie szybkiej rozbudowy 
wojska wynikającej ze wzrostu napięcia międzynarodowego, wy
wołanego m.in. rozpętaną przez imperializm amerykański wojną 
w Korei, nastąpił także ilościowy wzrost aparatu polityczne
go. Dalszej poprawie uległa Jego struktura klasowa. Pod ko
niec 1955 r. służbę w aparacie politycznym Marynarki Wojenną] 
pełniło Już 67,3% oficerów pochodzenia robotniczego, 27,1% 
pochodzenia chłopskiego, 3,2% pochodzenia inteligenckiego 
oraz 2,4% innego pochodzenia . W późniejszych latach skład 
socjalny oficerów politycznych Marynarki Wojennej uległ pew
nym zmianom, mimo to nadal większość oficerów aparatu polity
cznego legitymowała się pochodzeniem robotniczym i chłopskim. 

Postępujący proces konsolidacji społeczeństwa polskiego 
na gruncie budownictwa socjalistycznego prowadził do osła
bienia walki klasowej, stwarzając tym samym przesłanki do 
stopniowego łagodzenia kryteriów klasowych przy naborze kan
dydatów do aparatu politycznego.

.18AMW, Zespół ZP MW, sygn. 67/11( s.230.
19AMW, Zespół ZP MW, sygn. 19/93/59/46, s.153.



179

3. Zmiany w poziomie wykształcenia oficerów 
politycznych Marynarki Wojennej

Tworzenie korpusu oficerskiego Wojska Polskiego w opar
ciu o kryteria klasowe otworzyło szeroki dostęp do zawodu 
oficerskiego synom robotników 1 chłopów. Zawód oficera otwie
rał przed nimi perspektywę awansu społecznego, często bez od
powiedniego przygotowania ogólnego 1 zawodowego. Trudności 
przy tym pogłębiał fakt, że element robotniczy 1 chłopski, 
najbardziej pożądany w korpusie oficerskim, nie mając w wa
runkach kapitalizmu szerszych możliwości zdobycia wiedzy, 
posiadał niskie wykształcenie ogólne. Zjawisko to odnosiło 
się także do oficerów politycznych Marynarki Wojennej. Tak 
na przykład pod koniec 1947 r. wyższe wykształcenie posiadało 
6,3% oficerów, niepełne wyższe - 2,1%, średnie - 17,3%, nie
pełne średnie - 46,9%, podstawowe - 24,4% 1 niepełne podsta- 
wowe - 3,0% . Dla porównania warto przytoczyć, że w tym sa
mym okresie, to jest według stanu na dzień 1 stycznia 1948 r. 
wśród oficerów korpusu morskiego Marynarki Wojennej wyższe 
wykształcenie posiadało 8,6% oficerów, niepełne wyższe-6,9%, 

21 średnie - 36,1% i niepełne średnie 48,4% .
W latach 1950-1955, w związku z rozbudową aparatu polity

cznego i preferowaniem kryteriów klasowych przy naborze do 
Oficerskiej Szkoły Politycznej, poziom wykształcenia ogólne
go oficerów politycznych Marynarki Wojennej uległ obniżeniu. 
W 1955 r. wyższe wykształcenie posiadało zaledwie 0,9% ofi
cerów, średnie - 16,2%, podstawowe - 28,6% oraz niepełne 
podstawowe - 8,?%^.

Stopień wykształcenia ogólnego oficerów politycznych Ma
rynarki Wojennej był więc stosunkowo niski w porównaniu do 
ówczesnych potrzeb pracy politycznej. Taki stan rzeczy wy- 

20AMW, Zespół ZP MW, sygn. 68/26, s.74. Sprawozdania perso
nalne z 1947 r.

21AMW, Zespół BMW, sygn. 102/16, s.24. Zestawienie kadry ofi
cerskiej .

22AMW, Zespół ZP MW, sygn, 1993/59/46, e.135. Zestawienie
kadry oficerskiej aparatu politycznego MW za 1955 r.
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nikał z warunków tworzenia armii, w tym także Marynarki Wojen*  
nej, a przede wszystkim z braku wykwalifikowanych kadr wojs
kowych.

Skuteczności pracy aparatu politycznego w tamtych trud
nych latach nie można mierzyć wyłącznie stanem wykształcenia 
ogólnego oficerów. Ogromne znaczenie w pracy partyjno-poli
tycznej miał hart Ideowy i oddanie sprawie budownictwa socja
listycznego, doświadczenie życiowe oficerów oraz ich udział 
w pracy partyjnej lub młodzieżowej. Niezależnie od tego pow
szechnie zdawano sobie sprawę, że bez podniesienia wiedzy 
ogólnej trudno będzie podołać wzrastającym zadaniom w pracy 
partyjno-politycznej, stąd też wielu oficerów politycznych 
podejmowało naukę w gimnazjach i liceach dla pracujących, łą
cząc ją z wykonywaniem obowiązków służbowych.

W jednym ze sprawozdań personalnych do GZP WP w 1948 r. 
pisano: "... pęd do nauki jest gremialny 1 mimo braku czasu 
oficerowie uczęszczają do szkoły. Około 55% oficerów pollty- 
ozno-wychowawczyoh uczęszcza do szkoły... Podnoszenie pozio
mu intelektualnego oficerów dodatnio wpływa na stan moral- 

„23 ny" .
Warunki służby na okrętach 1 w jednostkach oraz nie za

wsze życzliwa pomoc ze strony przełożonych powodowały, że wie
lu oficerów rozpoczynających naukę w szkołach średnich,prze
rywało ją, napotykając zbyt duże trudności. W związku z nie
zadowalającymi wynikami uzupełniania wykształcenia ogólnego 
oficerów, wydany został rozkaz ministra obrony narodowej nr 
0114/M0N z 31 stycznia 1951 r. oraz instrukcja GZP WP nr 
09/Polit., nakazujące przystąpić niezwłocznie do organizowa
nia kursów dokształcających dla oficerów w poszczególnych 
garnizonach. W Marynarce Wojennej zorganizowano klasę 819AA 
średnich szkół ogólnokształcących w Słupsku i w Gdyni . Za
mierzenia te nie mogły, jednak rozwiązać w całości problemu 
dokształcania kadry oficerskiej.

23 AMW, Zespół ZP MW, sygn. 273/18, s.82. Sprawozdania perso
nalne.

24AMW, Zespół ZP MW, sygn. 3245/60/2, s.315.
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Zasadniczą rolę w tym względzie odegrała dopiero ustawa 
o służbie zawodowej oficerów Sił Zbrojnych PRL, uchwalona 

25przez Sejm 13 grudnia 1957 r. . Ustawa ta, ustalając cenzus 
średniego wykształcenia Jako warunek wymagany od kandyda
tów na oficerów, postawiła na porządku dziennym konieczność 
kompleksowego rozwiązania kwestii uzupełnienia przez ofice
rów średniego wykształcenia. Oficerowie nie posiadający wy
kształcenie średniego mieli obowiązek uzupełnienia go. W tym 
celu powołano Wojskowe Ośrodki Szkolenia Ogólnego, do których 
kierowano oficerów posiadających najniższe wykształcenie 
/7-9 klas szkoły ogólnokształcącej/, aby w ciągu dwóch lat 
mogli zrealizować program liceum ogólnokształcącego . Ponad
to wielu oficerów posiadających ukończone 9 lub 10 klas szko
ły ogólnokształcącej /równorzędnej/ uzupełniało średnie wy
kształcenie, kontynuując naukę w szkołach średnich dla pra
cujących.

Zorganizowany system szkolenia ogólnego oraz duży zapał 
w dążeniu do zdobycia wiedzy sprawiły, że uzupełnianie śred
niego wykształcenia przez oficerów w latach 1957-1960 stało 
się zjawiskiem powszechnym. W rezultacie kierowanie oficerów 
do WOSO oraz kontynuowanie nauki w średnich szkołach dla pra
cujących, organizowanych 1 w dużym stopniu opłacanych przez 
wojsko, sprawiło że proces uzupełniania średniego wykształ
cenia przez oficerów został w 1960 r. w zasadzie zakończony.

W omawianym okresie oficerowie polityczni coraz liczniej 
zaczęli podejmować studia wyższe zarówno w Wojskowej Akade
mii Politycznej, Jak też w wyższych uczelniach cywilnych. 
Dzięki osobistym wyrzeczeniom, pracowitości i wytrwałości 
słuchaczy, Jak również zrozumieniu 1 pomocy ze strony prze
łożonych, oficerowie polityczni zdołali uzupełnić nie tylko 
swą wiedzę w zakresie szkoły średniej, ale uzyskiwali godne 
podkreślenia rezultaty także w zakresie studiów wyższych. Do
bitnym tego wyrazem może byó fakt, iż na początku 1970 r.

25 Dziennik Ustaw PRL nr 2 z 9 stycznia 1958 r. poz. 4.
26Dyrektywa MON nr 006/Kadr z 25 marca 1957 r. AMW, Zespół 

ZP MW, sygn. 1995/59/31, s.529.
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przeciętnie oo drugi oficer polityczny posiadał ukończone 
studia wyższe, a oo dziesiąty studiował aktualnie w wyższej 
uczelni•

Rezultaty uzyskane w dziedzinie podwyższania wykształce
nia ogólnego przez oficerów politycznych posiadają szczegól
ną wymowę, j%śli się zważy, z jakich pozycji rozpoczęli oni 
uzupełnianie swej wiedzy 1 jak wielkie musiell pokonać trud
ności. W odróżnieniu bowiem od większości oficerów korpusu 
osobowego Marynarki Wojennej, których droga do zdobycia śred
niego lub wyższego wykształcenia wiodła przez studia stacjo
narne w szkole oficerskiej lub akademii wojskowej, większość 
oficerów politycznych starszego i średniego pokolenia wy
kształcenie to zdobywała w szkole średniej dla pracujących 
lub eksternistycznie w toku studiów, głównie w wyższych 
uczelniach cywilnych.

Osiągnięty poziom wykształcenia oficerów politycznych 
Marynarki Wojennej stał się doniosłym czynnikiem doskonale
nia pracy partyjno-politycznej 1 zwiększania jej skutecznoś
ci." Znacznie umacniał on pozycję społeczną kadry aparatu po
litycznego.

4. Zmiany w wyszkoleniu wojskowym oficerów 
politycznych Marynarki Wojennej

Zawód oficera politycznego wymaga, obok wiedzy ogólnej i 
zaangażowania ideowego, także określonych kwalifikacji wojs
kowych. Ich zdobycie w dużym stopniu ułatwia wykształcenie 
ogólne, ale niezbędne sprawności, umiejętności i nawyki dla 
wykonywania zawodu oficera politycznego zapewnia odpowiedni 
system kształcenia, realizowany przez szkoły oficerskie, na 
kursach doskonalenia oficerów oraz w akademiach wojskowych. 
Poziom wyszkolenia wojskowego oficerów politycznych stanowi 
jeden z ważnych czynników, rzutujących na wykonywanie obo
wiązków i zadań na zajmowanych stanowiskach.

W początkowym okresie formowania aparatu politycznego Ma
rynarki Wojennej wielu wchodzących w jego skład oficerów, mi
mo doświadczenia w pracy konspiracyjnej lub w działaniach 
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bojowych na froncie, nie posiadało gruntownego wykształcenia 
wojskowego. Do 1947 r. włącznie większość oficerów politycz
nych miała ukończone jedynie kilkumiesięczne szkoły oficers
kie lub kursy oficerskie, organizowane w czasie wojny lub 
bezpośrednio po jej zakończeniu.

Pewna poprawa w tym względzie zarysowała się pod koniec 
1948 r., gdy do Marynarki Wojennej coraz liczniej zaczęli na
pływać absolwenci Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wyohowawczej 
1 Wyższej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych. Oficero
wie ci, jak stwierdzono w sprawozdaniu personalnym Zarządu 
Polityczno-Wychowawczego Marynarki Wojennej, ..."w oparciu o, 
obserwację i analizę ich dotychczasowych osiągnięć, są na
prawdę pełnowartościowymi oficerami polityczno-wyohowawczyml, 
dobrze rozumieją swą rolę 1 są dobrze przygotowani do pracy 

27 polityozno-wychowawozej" .
Pewne obniżenie poziomu przygotowania wojskowego ofice

rów politycznych wystąpiło w okresie szybkiej rozbudowy apa
ratu politycznego w latach 1950-1955, gdy oprócz absolwentów 
Oficerskiej Szkoły Politycznej, coraz liczniej zaczęli na
pływać do Marynarki Wojennej oficerowie, którzy ukończyli 
jedynie kilkumiesięczne Kursy Przeszkolenia Oficerów Polity- 

28 oznych .
Korzystne zmiany w wyszkoleniu wojskowym oficerów poli

tycznych zaznaczyły się w 1958 r. Były one m.ln. wynikiem 
wzrostu stabilizacji zawodu oficera, dzięki wprowadzeniu w 
życie ustawy o służbie zawodowej oficerów. Ustawa ta sprecy
zowała kryteria wymagane pod względem wyszkolenia wojskowego. 
Począwszy od 1958 r. wielu oficerów podjęło studia w Wojsko
wej Akademii Politycznej lub na Kursach Doskonalenia Ofice
rów /kursy takie powstały również w Wyższej Szkole Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte/.

Począwszy od 1957 r. głównyra źródłem uzupełniania apara
tu politycznego stali się oficerowie przekwalifikowani z in
nych korpusów osobowyoh. W latach 1960-1970 do aparatu poli-

*-łAMW, Zespół ZPW MW, sygn. 62/26, s.45.
28AMW, Zespół ZP MW, sygn. 1993/59/43, 8.135.
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tycznego przybyło wielu młodych oficerów, głównie absolwentów 
WSMW, co spowodowało znaczny wzrost liczby oficerów posiada
jących wyższe wykształcenie wojskowe. I tak na przykład pod 
koniec 1970 r. niemal co trzeci oficer aparatu politycznego 
posiadał ukończoną Wojskową Akademię Polityczną lub Wyższą 
Szkołę Oficerską.

Uzyskane wyniki w zakresie wyszkolenia wojskowego ofice
rów politycznych były znaczne, jeśli się weźmie pod uwagę, że 
w początkowym okresie rozwoju aparatu politycznego oficero
wie ci posiadali niższy poziom wyszkolenia niż oficerowie in
nych korpusów osobowych.

Poziom wyszkolenia wojskowego, jakim legitymują się obe
cnie oficerowie polityczni, w połączeniu z głęboką wiedzą 
humanistyczną, żarliwością i zaangażowaniem ideowym oraz wie
loletnim doświadczeniem w pracy partyjno-politycznej stanowi 
gwarancję, że aparat partyjno-polityczny jest dobrze przygo
towany do realizacji stawianych przed nim zadań.

Rekapitulując można stwierdzić, że przeobrażenia aparatu 
politycznego Marynarki Wojennej w omawianym okresie były 
zgodne z ogólnym procesem przemian społecznych, jakie doko
nywały się w oałym korpusie oficerskim Wojska Polskiego. Prze
obrażenia te były determinowane sytuacją polityczną w świa
cie, rozwojem budownictwa socjalistycznego w kraju oraz wy
nikającymi stąd zadaniami dla sił zbrojnych.

Cechą charakterystyczną zmian w strukturze społecznej 
oficerów Marynarki Wojennej na przestrzeni lat 1945-1970 by
ło stałe doskonalenie kwalifikacji ogólnych i ideowych skła
du personalnego oraz wyszkolenia wojskowego oficerów. Wyni
kało to z wzrastającej roli aparatu politycznego 1 specyfiki 
jego zadań w Marynarce Wojennej.

Przedstawiony w sposób daleko niepełny zarys zmian nie
których elementów struktury społecznej aparatu politycznego 
Marynarki Wojennej pozwala sformułować następujące wnioski:

1. Działalność grupy operacyjnej Głównego Zarządu Poli- 
tyozno-Wychowawczego na Wybrzeżu w kwietniu 1945 r. stworzy
ła sprzyjające warunki do sformowania Zarządu Polltyozno-Wy- 
chowawczego jeszcze przed formalnym powstaniem Marynarki Wo
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jennej, przygotowując w ten sposób warunki polityczno-orga- 
nlzacyjne dla powstania ludowych sił morskich.

2. W procesie budowy ludowej Marynarki Wojennej właści
wie rozwiązano problem kadrowy. Opierając się na oficerach 
i podoficerach przedwojennej marynarki korzystano z pomocy 
oficerów radzieckich, stworzono własny system kształcenia 
młodej ludowej kadry dowódców 1 specjalistów wojenno-mors- 
kich.

3. W powstawaniu 1 rozbudowie Marynarki Wojennej donio
słą rolę odegrał aparat polityczny. Dzięki właściwym kie
runkom Jego pracy oraz dużemu zaangażowaniu ideowemu ofice
rów linia polityczna partii w Marynarce Wojennej była kon
sekwentnie realizowana. Pod wpływem pracy partyjno-polity
cznej kształtowała się zwartość ideowo-moralna kadry i ma
rynarzy, stanowiąc zasadniczy składnik gotowości bojowej Ma
rynarki Wojennej.

4. Aparat polityczny Marynarki Wojennej, Jako organiczna 
część składowa korpusu osobowego oficerów politycznych Woj
ska Polskiego, przeszedł proces doskonalenia swej struktury 
społeczno-zawodowej. Na przestrzeni lat 1945 - 1970 istotne 
zmiany nastąpiły w pochodzeniu socj alnym, wykształceniu ogól
nym i wojskowym oficerów, w ich wieku, stażu służby, a co za 
tym idzie - w metodach pracy aparatu politycznego.



Mgr Ewa Madey

DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO ZARZĄDU 
POLITYCZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ

Problemami dziejów Wojska Polskiego zajmuje się Wojskowy 
Instytut Historyczny w Warszawie, działający pod różnymi na
zwami od początków Istnienia ludowych sił zbrojnych. Już w 1 
armii WP sformowanej w ZSRR, a następnie w 2 armii WP pows
tały pierwsze komórki zajmujące się opracowaniem na bieżąco 
działalności organizacyjno-szkoleniowej, polltyczno-wycho- 
wawczej 1 bojowej armii oraz gromadzeniem relacji i innych 
dokumentów1.

W Marynarce Wojennej badania nad jej historią najnowszą 
o 

podjął utworzony w kwietniu 1947 r. Oddział Historyczny VII*',  
w latach późniejszych przekształcony w Wydział. Struktura 
organizacyjna Wydziału ulegała licznym przeobrażeniom. Do ro
ku 1956 istniał jako samodzielna komórka. Następnie został 
podporządkowany początkowo Oddziałowi Naukowo-Wydawniczemu, 
później zaś Oddziałowi Historyozno-Wydawniczemu Sztabu Głów
nego Marynarki Wojennej, a od sierpnia 1956 r. działa w ra- 

3 
mach Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej .

■^Płk prof. dr E.Jadzlak: Prace na ule owo-badawcze Will /w/ Ludo
we Wojsko Polskie 1943-1973. Warszawa 1974, s.246.

2Etat Dow.Mar.Woj. /kwiecień 1947 r./ AMW, t.35/61.
Szefem Oddziału Historycznego Szt.Gł. Mar.Woj. w latach 
1947-1949 był kmdr Stefan de Walden. Obowiązki pomocnika 
pełnił kpt. Konstanty Lech /1947-195O/. Kolejnymi szefami 
byli: kmdr Czesław Witczak /1949-1957/, kmdr por. mgr Edmund 
Kosiarz /196O-197O/, a od roku 1970 do chwili obecnej kmdr 
mgr Zdzisław Waśko. Kmdr por. dr Rafał Witkowski pełni obo
wiązki pomocnika szefa Wydziału od i954 r. do chwili obec
nej, z przerwą w latach 1968-1970. Równoległą funkcję peł
nił w latach 1961-1968 kmdr por. mgr Włodzimierz Pogoda 
/Radziszewski/. Ponadto w Wydziale zatrudnieni byli pracow
nicy cywilni: mgr Janusz Sikorski, mgr Franciszek Milewski 
w latach 1959-1962, mgr Janusz Siekierzyński w latach 1962- 
1963 oraz mgr Ewa Madey od 1962 r. do chwili obecnej.
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Stosownie do zadań postawionych przed Oddziałem History
cznym przedmiotem jego pracy w pierwszym okresie stało się 
przede wszystkim gromadzenie organizacyjnych danych dotyczą
cych początków ludowej Marynarki Wojennej, jej osiągnięć w 
tworzeniu nowych jednostek, w umacnianiu władzy ludowej na 
Wybrzeżu, w szkoleniu 1 wychowaniu. Równocześnie przystąpio
no do zbierania materiałów związanych z okresem II wojny 
światowej i lat międzywojennych. Zadanie to okazało się 
szczególnie trudne, gdyż materiały źródłowe do wymienionego 
okresu znajdują się w ogromnym rozproszeniu, a w odniesieniu 
do obrony Wybrzeża zasoby archiwalne są minimalne.

Dzięki wysiłkowi pracowników Wydziału Historycznego uda
ło się zebrać liczne relacje oficerów, podoficerów i maryna
rzy, którzy pełnili służbę w okresie międzywojennym w ozasle 
wojny i w ludowej Marynarce Wojennej. W celu nawiązania kon
taktu z uczestnikami wydarzeń opublikowano w prasie szereg 
apeli . Wysłano także kilkaset listów i ankiet przeznaczo
nych dla uczestników działań bojowych Polskiej Marynarki Wo
jennej w latach 1939-1945. Wiele wspomnień napłynęło w wyni
ku współpracy Wydziału Historycznego ze Związkiem Bojowników 
o Wolność 1 Demokrację. Również Wojskowy Instytut Historycz
ny udostępnił mikrofilmy relacji związanych tematycznie z 
historią Marynarki Wojennej.

Pozyskane w ten sposób materiały utworzyły bogaty zbiór 
wspomnień obejmujących okres od roku 1918 do połowy lat pięć
dziesiątych4 5. Najliczniej reprezentowane są wspomnienia ob
rońców Wybrzeża w 1939 r. Problematyce Marynarki Wojennej 
przed 1939 r. poświęconych jest kilkadziesiąt relacji. Auto
rami tych wspomnień są oficerowie zajmujący w owym okresie 
odpowiedzialne stanowiska służbowe. Należą do nich m.in.kmdr 
Jerzy Kłossowskl, kmdr Aleksander Rylke, kmdr Stanisław Rym- 
szewicz. Wspomnienia ich obrazują wysiłek organizacyjny przy 

4Po raz pierwszy w czasopiśmie "Morze i Marynarz Polski", nr 
1, 1948 r., a następnie w prasie lokalnej i krajowej w la
tach 1969 1 1971.

5Relacje przechowywane są częściowo w Archiwum Marynarki Wo
jennej, głównie ‘ednak w Wydziale Historycznym ZP.
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realizacji programu budowy poi <kioh sił morskich oraz two
rzenie obrony lądowej Wybrzeża po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r.Uczestnicy walk Polskiej Marynarki Wojennej na Za
chodzie w czasie II wojny światowej przekazali do Wydziału 
28 relacji. W zbiorach wydziału znajduje się 26 wspomnień od
noszących się do powstania i rozwoju ludowej Marynarki Wojen
nej. Oficerowie, aktywiści partyjni omawiają w nich m.in. 
organizowanie i działalność PPR w Marynarce Wojennej, juk 
również udział stanu osobowego w kształtowaniu się i utrwa
laniu władzy ludowej na Wybrzeżu. Wspomnienia kmdr. Karola 
Kopca, kmdr. Henryka Malinowskiego, kmdr. mgr. Stanisława 
Czajkowskiego, kmdr. por. Leona Doroszewskiego, kmdr. por. mgr. 
Czesława Krzynówka i innych stanowią cenne dopełnienie obra
zu historii ludowej Marynarki Wojennej, jaki znany jest na 
podstawie archiwaliów.

Uzupełnieniem relacji oraz prac dotyczących historii 
Polskiej Marynarki Wojennej są zdjęcia archiwalne. Aktualnie 
zbiór zdjęć liczy 9500 pozycji. W dziale dokumentacji foto
graficznej przechowywane są również albumy historyczne. Są 
one prowadzone bieżąco i ukazują najważniejsze wydarzenia w 
Marynarce Wojennej od roku 1958 do chwili obecnej.

Ważną rolę w pracy naukowej spełnia podręczna biblioteka, 
zawierająca ponad 3 tysiące tomów.Prowadzone są prace biblio
graficzne poświęcone dziejom Polskiej Marynarki Wojennej. W 
latach 1964-1974 zebrano około 15 tysięcy wycinków prasowych 
dotyczących Marynarki Wojennej.

Wydział Historyczny poświęcił wiele uwagi opracowaniu 
kartotek; do tej pory zewidencjonowano życiorysy większości 
oficerów służących w Marynarce Wojennej w latach 1918-1945, 
uporządkowano wykazy poległych obrońców Wybrzeża w 1939 r., 
jak również podjęto pracę nad założeniem zbioru kart zawie
rających dane polskich okrętów wojennych. Materiały zebrane 
i gromadzone bieżąco w toku działalności dokumentacyjnej Wy
działu służą jego pracownikom w przygotowaniu 1 opracowaniu 
tematów badawczych określonych w planach pracy Wydziału. Są 
one udostępniane także innym ofIcerom-łiistorykom przy pisa
niu prac magisterskich.
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Głównym odcinkiem pracy Wydziału Historycznego jest pro
wadzenie badań nad dziejami najnowszymi Polskiej Marynarki 
Wojennej. Badania te dotyczą następujących okresów:

- historia Marynarki Wojennej lat 1918-1939,
- obrona Wybrzeża w 1939 r.,
- działalność Marynarki Wojennej na Zachodzie /1939— 

1945/,
- wyzwolenie Wybrzeża,
- historia ludowej Marynarki Wojennej.

W dotychczasowym dorobku naukowym Wydziału stosunkowo 
pokaźna jest liczba opracowań z zakresu obrony Wybrzeża w 
1939 r. Całość poczynań związanych z obronnością Wybrzeża 
morskiego w okresie 1920-1939, z uwzględnieniem szczególnej 
roli półwyspu Hel i jego obrony w 1939 r., stała się tematem 
pracy doktorskiej Rafała Witkowskiego, opublikowanej następ
nie w wydaniu książkowym pt. "Hel na straży Wybrzeża 1920- 
1939". W roku 1973 ten sam autor opracował wybór 27 relacji 
oficerów i podoficerów z załóg okrętów, artylerii nadbrzeż
nej i przeciwlotniczej oraz oddziałów lądowych, biorącyoh 
udział w obronie Helu. Opracowanie to ukazało się w zbiorze 
pt. "Ostatnia reduta. Sprawozdania z walk 1 relacje obrońców 
Helu".

Z tematem obrony Wybrzeża wlążą się także artykuły R.Wit
kowskiego zamieszczane na łamach "Biuletynu Historycznego", 
czasopisma "Morze" oraz w miesięczniku "Przegląd Morski", jak 
również w wydawnictwie Zarządu Politycznego Marynarki Wojen
nej "Z dziejów oręża polskiego na morzu". W 1974 r. złożona 
została w Wydawnictwie Morskim monografia popularno-naukowa, 
która ukaże dzieje polskie*  placówki wojskowej na Wester- 
platte od roku 1920 do dnia dzisiejszego .

Przykładowo wymienić można następujące opracowania R.Witko
wskiego: Znaczenie wojskowe półwyspu Hel i jego obrona w 
1939 r., "Przegląd Morski", 1969, nr 11, s.55-71; Z działań 
floty polskiej w obronie Wybrzeża w 1939 r., "Przegląd Mor
ski", 1971, nr 9, s.3-16; Z problematyki obrony wybrzeża 
polskiego w latach 1920-1927, "Biuletyn Historyczny", 1973, 
nr 4, s.45-79; Obrona Wybrzeża w poglądach teoretyków wojs
kowych okresu II Rzeczypospolitej, "Biuletyn Historyczny", 
1974, nr 4, s.5-25.
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Jednym z ciekawszych fragmentów kampanii wrześniowej 
1939 r. były działania morskie w Zatoce Gdańskiej. Odzwier
ciedleniem ich zajął się Edmund Kosiarz. Bazę źródłową jego 
licznych artykułów na ten temat stanowią przeważnie relaoje. 
Wynika to z faktu, że do działalności Marynarki Wojennej w 
1939 r. brak źródeł archiwalnych, a zachowane akta mają cha
rakter szczątkowy.

W dorobku wydziału Historycznego na uwagę zasługuje en
cyklopedyczny "Informator o Polskiej Marynarce Wojennej w la
tach 1939-1945", przygotowany na zlecenie Wojskowego Insty
tutu Historycznego przez Zdzisława Waśkę i Rafała Witkows
kiego. Informator zawiera schematy organizacyjne naczelnych 
władz marynarki, charakterystykę wszystkich okrętów pols
kich, Jakie uczestniczyły w drugiej wojnie światowej, opla 
sprzętu artyleryjskiego, broni podwodnej i Innego wyposaże
nia okrętów polskich, Jak również opisy najważniejszych dzia
łań okrętów polskich w czasie wojny. Informator wydany zo
stanie na początku roku 1976.

Kolejny temat badawczy Wydziału stanowi udział wojsk 
polskich 1 Armii Radzieckiej w walkach z okupantem hitlerow
skim o wyzwolenie nadmorskich ziem Polski. Próbę opracowania 
tego tematu podjął E.Kosiarz w monografii pt. "Wyzwolenie 
Polski Północnej 1945". Udział Brygady Pancernej im. Bohate
rów Westerplatte w walkach o wyzwolenie Gdyni i Gdańska zna
lazł również swój wyraz w artykułach W.Pogody /Radziszewskie
go/ oraz R.Witkowskiego.

W pracach badawczych Wydziału Historycznego główny na
cisk położono na poznanie 1 naukowe opracowanie historii lu
dowej Marynarki Wojennej. Z inspiracji i na zlecenie Wydzia
łu zostało napisanych kilkanaście zarysów historycznych, za
wierających podstawowe informacje dotyczące powstania i roz
woju niektórych jednostek ludowej Marynarki Wojennej. Auto
rami tych zarysów są oficerowie ze środowiska historyków Ma
rynarki Wojennej. Opracowania tego typu znalazły zastosowa
nie w codziennej pracy szkoleniowej 1 wychowawczej z ma-
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7 rynarzeuni . Obecnie możliwe Jest przystąpienie do naukowego 
opracowania dziejów ludowej Marynarki Wojennej do roku 1957, 

9 
tym bardziej, że stopniowo archiwa udostępniają badaczom co
raz to nowe zasoby źródeł.

Problematyka najnowszych dziejów morskich budzi duże za
interesowanie zarówno wśród składu osobowego marynarki jak i 
w środowisku cywilnym. Wydawnictwo Morskie, Wydawnictwo Mi
nisterstwa Obrony Narodowej 1 In. zwracają się do Wydziału 
Historycznego w celu uzyskania opinii 1 recenzji dotyczących 
przygotowywanych do druku prac, które tematycznie związane 
są z dziejami Polskiej Marynarki Wojennej. Wydział Historycz
ny ze swej strony zachęca autorów do rozwijania badań nad 
wybranymi tematami, a następnie rekomenduje ich prace w wy
dawnictwach krajowych. Przykładem są tutaj wspomnienia ze 
służby w Marynarce Wojennej opublikowane przez J.Kłossowskie- 
go, A.Rylkego, A.Ujazdowskiego, K.Gawrona, monografie Cz.Cie
sielskiego, R.Mielozarka i Wł.Szczerkowsklego. Z materiałów 
ikonograficznych zgromadzonych w Wydziale Historycznym ko
rzystało wielu autorów książek i twórców audycji telewizyj
nych oraz filmów poświęconych Marynarce Wojennej.

Wydział Historyczny przywiązuje dużą wagę do działalnoś
ci edytorskiej. Czasopismem naukowym Wydziału jest "Biuletyn 
Historyczny", którego pierwszy numer ukazał się w 1963 r. 
"Biuletyn" rozprowadzany jest w jednostkach Marynarki Wojen
nej oraz wysyłany do naukowych ośrodków cywilnych i wojsko
wych. Zadaniem rocznika jest popularyzowanie rzeczywistego 
dorobku naukowego historyków zajmujących się dziejami Mary
narki Wojennej. W,ten sposób wydawnictwo służy celom poznaw
czym, a także praktycznym celom szkoleniowym i wychowawczym.

Tematyka roczników obejmuje szeroki zakres dziejów mary
narki polskiej, od czasów wojen ze Szwedami na Bałtyku w XVII

^Przykładowo opracowany zosiał zarys historii Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, zespołu tra
łowców, lotnictwa morskiego, niszczyciela "Błyskawica" i in
ne.

®Po kilkuletniej przerwie wydawanie "Biuletynu Historyczne
go" wznowiono. Od roku 1971 ukazuje się systematycznie jako 
rocznik w nakładzie 500 egzemplarzy.
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wieku do marynarki doby obecnej. Z bardzo licznych artykułów 
poświęconych w "Biuletynie" ludowej Marynarce Wojennej na 
czoło wysuwają się prace o dużej wartości poznawczej pióra 
Włodzimierza Pogody /Radziszewskiego/9. Rozwinięciem ich bę
dzie obszerna monografia tego autora pt. "Ludowa Marynarka 
Wojenna w latach 1945-1949"; jest ona przygotowywana do dru
ku przez Wydawnictwo Morskie w Gdańsku.

Na łamach "Biuletynu Historycznego" ukazało się wiele 
udokumentowanych artykułów, stanowiących przyczynki do histo
rii ludowej Marynarki Wojennej. Wśród autorów tych opracowań 
znajdują się: Bronisław Miłek, Józef Kieszkowskl, Pius Kacp
rzak, Bogusław Przygodzkl, Bronisław Gębski, Jerzy Przybyls
ki 1 Aleksander Bonda. Rolę Marynarki Wojennej w walce o uma
cnianie władzy ludowej oraz w przeobrażeniach politycznych i 
ekonomicznych na Wybrzeżu opracowali w "Biuletynie History
cznym": Zdzisław Waśko oraz Czesław Kuczyński10.

Wśród historyków zajmujących się tematyką Polskiej Mary
narki Wojennej okresu międzywojennego wymienić należy Czesła
wa Ciesielskiego, który na łamach rocznika opublikował kilka 
artykułów omawiających szkolenie oficerów, podoficerów i ma
rynarzy w latach 1919-1939 /w 1974 roku ukazała się nakładem 
Wydawnictwa MON monografia tego autora pt. "Szkolnictwo Ma
rynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej"/. Do autorów 

9W.Pogoda: Organizacja i działalność 1 Samodzielnego Morskie
go Batalionu Zapasowego - pierwszej jednostki ludowej Mary
narki Wojennej, "Biuletyn Historyczny" nr 1, 1963,s.108-149; 
Powstanie i początkowy okres rozwoju ludowej Marynarki Wo
jennej. Wydawnictwo powielone Wydziału Historycznego MW,Gdy
nia 1963 r., s.82. .

10Z.Waśko: Wybrane zagadnienia udziału Marynarki Wojennej w 
odbudowie gospodarki morskiej w latach 1945-1949, "Biule
tyn Historyczny" , nr 2, 1971, s.120-150; Rozminowanie Wyb
rzeża przez Marynarkę Wojenną w latach 1945-1956, "Biule
tyn Historyczny" nr 5, 1974, s.136-189; Współudział Mary
narki Wojennej w wyprawach polskich badaczy na Spitsbergen 
w latach 1957-1959. "Biuletyn Historyczny", nr 4, 1973 r., 
s.295-342. Cz.Kuczyński: Niektóre problemy pracy Zarządu 
Politycznego Marynarki Wojennej w latach 1945-1946, "Biule
tyn Historyczny", nr 1, 1963, s.86-107; Niektóre formy 
współpracy 1 więzi Marynarki Wojennej ze społeczeństwem w 
latach 1945—1.970, "Biuletyn Historyczny" nr 5, 1974 r., 
s.183-209.
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współpracujących z Wydziałem Historycznym należy Andrzej 
Morgała, historyk lotnictwa wojskowego, autor opublikowanej w 
"Biuletynie" pracy o dziejach morskiego Dywizjonu Lotnicze
go. Dużą wartość poznawczą posiadają dwa artykuły Bolesława 
Fenglera, poświęcone mało znanym dziejom polskiej placówki 
wojskowej na Westerplatte w Gdańsku przed wybuchem wojny.

Na łamach "Biuletynu Historycznego" brak dotychczas arty
kułów odnoszących się do działań polskiej Marynarki Wojennej 
na Zachodzie w czasie II wojny światowej. Wynika to z faktu, 
że dokumenty archiwalne dotyczące tego zagadnienia znajdują 
się w Wielkiej Brytanii i niełatwo uzyskać do nich dostęp.*  Po 
wojnie rewindykowane zostały jedynie dokumenty pochodzące z 
trzech okrętów podwodnych internowanych w Szwecji oraz doku
menty dotyczące działalności polskiej floty handlowej.' Histo
rii Internowania okrętów polskich w Mariefred poświęcił swą 
pionierską pracę Zdzisław Waśko, podczas gdy Jarosław Rusak 
omówił w kilku artykułach wybrane aspekty działalności wojen
nej polskiej Marynarki Handlowej oraz powrotu statków i załóg 
do Polski11.

Treść "Biuletynu Historycznego" uzupełniają wspomnienia 
uczestników walk w obronie Wybrzeża we wrześniu 1939 r., ze
stawienia ważniejszych dat z historii Marynarki Wojennej w la
tach 1918-1970 oraz wykazy bibliograficzne.

Wydział Historyczny spełnia rolę kierowniczą w stosunku 
do Muzeum Marynarki Wojennej. Z tego tytułu sprawuje nadzór 
merytoryczny nad ekspozycją muzeum. W ciągu ponad 20-letniej 
działalności muzeum zespół Wydziału Historycznego wielokrot
nie uczestniczył w opracowaniu lub ocenie projektów scenarlu- 11 

11Z.Waśko: Internowanie polskich okrętów podwodnych w Szwecji 
w latach 1939-1945, "Biuletyn Historyczny", 1972, nr 3, 
s.69-110. J.Rusak: Rewindykacja z Niemiec polskiego taboru 
portowego 1 rybackiego po drugiej wojnie światowej, "Biule
tyn Historyczny", 1972, nr 3, s.181-211: Walka o powrót sta
tków i załóg Polskiej Marynarki Handlowej po zakończeniu II 
wojny światowej, "Biuletyn Historyczny", 1973, nr 4, s.2O7- 
260; Akcje ratownicze przeprowadzone przez okręty 1 statki 
polskie w okresie II wojny światowej, "Biuletyn Historycz
ny", 1974, nr 5, s.106-135.
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sza wystawy, przy kolejnych zmianach ekspozycji. W taki sam 
sposób pracownicy Wydziału zaangażowani byli w opracowanie 
wystawy urządzonej w pomieszczeniach okrętu-muzeum "Burza"• 
Są też oni autorami przewodników po Muzeum Marynarki Wojen
nej i okręcie-muzeum "Burza". Warto podkreślić, że kierow
nictwo Wydziału Historycznego utrzymuje stały kontakt z do
wódcami Jednostek 1 zespołów okrętów, sprawując pleczę nad 
aktualizacją ekspozycji w salach tradycji, m.in. w Centrum 
Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej im. Franciszka Zub
rzyckiego w Ustce, w garnizonie Hel 1 Gdynia oraz w innych 
Jednostkach.

Odrębną dziedziną działalności Wydziału Jest akcja popu- 
laryzatorsko-ośwlatowa. Ma ona na celu zapoznanie społeczeń
stwa z historią 1 dniem dzisiejszym Marynarki Wojennej. W ra
mach tej działalności oficerowie Wydziału biorą udział w róż
nego rodzaju spotkaniach z nauczycielami, młodzieżą szkol
ną, organizacjami zawodowymi, społecznymi i politycznymi, wy
głaszając referaty, prelekcje i pogadanki.

Swego rodzaju podsumowaniem dorobku i wytyczeniem głów
nych zadań badawczych są sesje wojskowo-historyczne w Mary
narce Wojennej, organizowane przy aktywnym udziale zespołu 
pracowników Wydziału Historycznego. Tak na przykład w roku 
1963 odbyła się konferencja historyczna poświęcona Marynarce 
Wojennej w 20-leoiu ludowego Wojska Polskiego. Pracownicy 
wydziału Historycznego wnieśli w nią swój wkład w postaci 
przygotowania dwóch referatów. W tym samym roku Wydział Hi
storyczny współuczestniczył w zorganizowaniu sesji popular
no-naukowej w Elblągu z okazji 500 rocznicy bitwy na Zalewie 
Wiślanym. Wygłoszone zostały wtedy referaty na spotkaniu z 
nauczycielami 1 działaczami oświatowymi. Z okazji 25-lecia 
ludowej Marynarki Wojennej zorganizowano w 1970 roku w Gdy- 
nl-Oksywiu sesję wojskowo-hlstoryczną, której celem było do
konanie wszechstronnej oceny rozwoju ludowej Marynarki Wo
jennej, jak również wytyczenie kierunków dalszych prac bada
wczych nad historią Marynarki Wojennej. W czasie obrad wy
głoszono cztery referaty problemowe 1 pięć komunikatów nau
kowych. Dotyczyły one niektórych wybranych zagadnień, jak po
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wstanie i rozwój ludowej Marynarki Wojennej, historia zespo
łów okrętowych, lotniczych i brzegowych, instytucji i ośrod
ków szkoleniowych nraz placówek badawczych.W czerwcu 1973 r., 
z okazji 30-lecia ludowego Wojska Polskiego, nracownicy Wy
działu Historycznego podejmowali goszczących w Dowództwie 
Marynarki Wojennej pisarzy i twórców, zrzeszonych w Stowarzy
szeniu Marynistów Polskich. Wygłoszono wtedy kilka referatów 
zapoznających uczestników zjazdu z tradycjami bojowymi i 
dniem dzisiejszym Marynarki Wojennej.

Kolejnym zadaniem postawionym przed Wydziałem Historycz
nym było organizacyjne 1 merytoryczne przygotowanie w maju 
1975 roku sesji wnjskowo-historycznej, związanej z obchodami 
30 rocznicy utworzenia ludowej Marynarki Wojennej. Aby uczcić 
tę rocznicę Wydział Historyczny wydał także niniejszy jubi
leuszowy numer "Biuletynu Historycznego", poświęcony w całoś
ci 30-letnim dziejom Marynarki Wojennej PRL.

Podczas najbliższych lat celem badawczym Wydziału Histo
rycznego będzie dalsze rozwijanie pr«w nad dziejami Marynar
ki Wojennej w latach 1950-1957. Nie ulega wątpliwości, że do 
zagadnień interesujących nie tylko kadrę, ale i szerszego 
odbiorcę należą dzieje zespołów okrętów, zasłużonych w ludo
wej Marynarce Wojennej, takich jak flotylla trałowców oraz 
okrętów "Sęp", "Wicher", "Grom", "Gryf", "Iskra" 1 in. Wy
dział zajmle się opracowaniem historii tych zespołów i okrę
tów.

Pilną koniecznością Jest również opracowanie monografii 
Polskiej Marynarki Wojennej na Zachodzie w czasie drugiej 
wojny światowej. Aczkolwiek historia walk okrętów polskich w 
latach 1939-1945 znana jest z opracowań popularnych,koniecz
ne wydaje się jej pogłębienie i uogólnienie. Temat ten jest 
jednak możliwy do opracowania przy wykorzystaniu archiwów 
angielskich i polskich w Londynie.

Wydział Historyczny prowadząc badania nad tematami o du
żym znaczeniu poznawczym i społecznym będzie nadal dążył do 
tego, aby jego działalność dobrze służyła Marynarce Wojennej 
i stanowiła trwały wkład do polskiej nauki historycznej.
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