


W 1987 roku niszczy
ciel ORP „Błyskawica” 
obchodzi 50-lecie służby 
pod biało-czerwoną ban
derą i 40-lecie powrotu 
do kraju po wojennej tu
łaczce. Do tego ważnego 
jubileuszu nawiązują trzy 
pierwsze publikacje. Są 
to opracowania: kmdr. dr. 
Rafała Witkowskiego 
„Piękny jubileusz sławne
go okrętu (50 lat ORP 
„Błyskawica”), dr Jaro
sława Rusaka „Okręt-mu- 
zeum „Błyskawica” obiek
tem muzealnym szczegól
nej rangi” oraz kmdr, 
ppor. Krzysztofa Wolbeka 
i Wiktora Podoskiego 
„Uzbrojenie ORP „Bły
skawica” w latach 1937 
— 1987”.

Innej problematyki do
tyczą kolejne materiały. 
I tak, kmdr dr Włady
sław Białek w swym ar
tykule zatytułowanym „Z 
rejsów zagranicznych 
ORP „Iskra” omawia hi
storię pierwszego okrętu 
szkolnego Marynarki Wo
jennej, a kmdr ppor. w st. 
sp. Zbigniew Węglarz 
dzieli się swoimi wojen
nymi wspomnieniami ze 
służby na niszczycielu 
ORP „Piorun”.



Najnowsza historia na
szego morskiego rodzaju 
sił zbrojnych znalazła od
bicie w opracowaniu kpt. 
mar. mgr. Zbigniewa 
Wojciechowskiego, pt. 
„Pierwsze lata działalnoś
ci Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej w Ma
rynarce Wojennej”. Z ko
lei kmdr por. mgr Krzy
sztof Zabiegliński przed
stawia wyniki badań nau
kowych nad kształtowa
niem świadomości histo
rycznej marynarzy zasad
niczej służby wojskowej.

W części dokumentacyj
nej wydrukowane zosta
ły dalsze życiorysy zasłu
żonych oficerów Mary
narki Wojennej, pióra 
mgr. Ryszarda Mielczar
ka i kpt. mar. mgr Zbig
niewa Wojciechowskiego. 
Autorzy przedstawili dro
gę życiową i zasługi Mi
kołaja Berensa i Adama 
Mohuczego. Następnie dr 
Jarosław Rusak omawia 
nabytki Muzeum Mary
narki Wojennej w latach 
1980—1986. Numer zamy
kają opracowne przez 
kpt. mar. mgr. Zbigniewa 
Wojciechowskiego waż
niejsze daty z dziejów lu
dowej Marynarki Wojen
nej ;a lata 1980—1985.
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KMDR DR RAFAŁ WITKOWSKI

PIĘKNY JUBILEUSZ 
SŁAWNEGO OKRĘTU 

(50 lat ORP „Błyskawica”)

W roku 1987 przypada 50 rocznica pierwszego podniesienia bandery 
na historycznym już dzisiaj niszczycielu „Błyskawica”. Przypomnijmy, 
że odbyło się to 25 listopada 1937 r. w stoczni John Samuel White 
w Cowes na wyspie Wiight. Równocześnie w tym jubileuszowym roku 
Marynarka Wojenna obchodzi 40 rocznicę powrotu zasłużonego okrętu 
do Gdyni po latach wojennej tułaczki. Uroczyste powitanie niszczyciela 
nastąpiło 4 lipca 1947 r.

Wspomniane dwie ważne rocznice skłaniają do przypomnienia ży
ciowej drogi ORP „Błyskawica”. W życiorysie okrętu można wyróżnić 
dość wyraźnie kilka okresów jego działalności. Okres pierwszy zawiera 
się między datami 1 grudnia 1937 r. i 30 sierpnia 1939 r., obejmuje więc 
czas od przybycia ze stoczni angielskiej do Gdyni, do odejścia do Wielkiej 
Brytanii w ramach operacji „Pekin”. Okres drugi zamyka się w datach 
1939 — 1947. Były to lata wojennej działalności sławnego niszczyciela 
wraz z rocznym okresem bezczynności, zakończonym powrotem do Polski. 
Od lipca 1947 r. do połowy 1969 roku biegnie trzeci okres w historii 
okrętu. Są to mianowicie lata jego aktywnej i różnorodnej służby (głów
nie szkoleniowej) pod banderą ludowej Marynarki Wojennej. Od 1969 
do 1975 roku „Błyskawica” pełniła inne funkcje (czwarty okres), zaś 
w 1976 roku zgodnie z decyzją ówczesnego dowódcy Marynarki Wojen
nej adm. Ludwika Janczyszyna przebudowana została na okręt-muzeum 
i udostępniona do zwiedzania 1 maja tego roku. Od tego czasu zwie
dziło okręt i urządzoną w jego pomieszczeniach wystawę z górą 2,5 min 
osób. Jest to miarą dużego zainteresowania, jakim społeczeństwo polskie 
darzy okręt. Jako jedyny już okręt polski z lat drugiej wojny światowej 
jest „Błyskawica” pamiątką narodową o ogromnej wartości. Z tych 
względów okręt zostanie zachowany dla przyszłych pokoleń, mimo zwią
zanych z tym oczywistych trudności technicznych i znacznych kosztów 
jakie pochłonie jego konserwacja i utrzymanie.

Czytelnik polski interesujący się tradycjami morskimi, zna histo
rię „Błyskawicy” głównie z książek Jerzego Pertka1, Edmunda Kosia-

1 J. Pertek, Wielkie dni małej floty, Wyd. VIII. Poznań 1976.
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rza2, Władysława Szczepkowskiego3 i Wieńczysława Kona4. W różnych 
czasopismach ukazują się ponadto wspomnienia członków załogi okrętu, 
które uzupełniają opis historyków. Szczególne zasługi na tym polu ma 
miesięcznik „Morze”, którego redaktor naczelny Jerzy Miciński jest 
wielkim miłośnikiem okrętu5.

Jest rzeczą naturalną, że czytelnika najbardziej przyciąga opis wo
jennych dziejów niszczyciela. Toteż akcje „Błyskawicy” w operacjach 
pod Narwikiem, na Kanale La Manche, pod Bougie oraz na wodach 
Atlantyku i Zatoki Biskajskiej są na ogół dobrze znane. Natomiast dzie
je powojenne „Błyskawicy” stanowią ten fragment historii niszczyciela, 
który stale jeszcze słabo dociera do świadomości zainteresowanych te
matem. Wystarczy wspomnieć, że cytowany wyżej Władysław Szczep
kowski w swojej szczegółowej monografii okrętu, okresowi jego służby 
w ludowej Marynarce Wojennej poświęcił 14 dwuszpaltowych stron. 
Względy te skłoniły autora niniejszego opracowania do pełniejszego uka
zania roli jaką „Błyskawica” spełniała od połowy 1947 do połowy 1969 
roku, kiedy to okręt wyszedł z zespołu niszczycieli, rozpoczynając wy
konywanie innego zadania.

Bazą źródłową na jakiej oparł się autor, jest kronika ORP „Błyska
wica”. Jest to pokaźnych rozmiarów księga, zawierająca obok danych 
taktyczno-technicznych oraz zwięźle przedstawionych przedwojennych 
i wojennych dziejów okrętu, w miarę szczegółowy opis wszystkich waż
niejszych wydarzeń związanych z okrętem do 1969 roku. Kronika jest 
ilustrowana zdjęciami ukazującymi różne epizody ze służby okrętu, uro
czystości, wizyty gości na jego pokładzie, jak również fotografie wyróż
nionych członków załogi. W opracowaniu wykorzystano także bardzo 
skromną literaturę przedmiotu, w tym głównie cenną monografię Wła
dysława Szczepkowskiego. Tu i ówdzie opisy rejsów zagranicznych „Bły
skawicy” uzupełnił autor własnymi wspomnieniami.

* * *
Po powrocie „Błyskawicy” do kraju w lipcu 1947 r. najważniejszym 

zadaniem było uzupełnienie załogi i wyznaczenie nowego dowództwa 
okrętu. Do końca miesiąca zaokrętowano 84 marynarzy, podoficerów 
i oficerów, którzy dołączyli do 32-osobowej grupy przybyłej wraz z okrę
tem z Wielkiej Brytanii. Dowódca „Błyskawicy”, który przyprowadził 
okręt do Polski, kmdr ppor. Bolesław Romanowski przeszedł do dywi
zjonu okrętów podwodnych, przekazując dowodzenie niszczycielem 
kmdr. ppor. Wacławowi Krzywcowi. Zastępcą dowódcy okrętu miano
wano kpt. mar. Zbigniewa Węglarza, a zastępcą do spraw politycznych 
kpt. mar. Henryka Tauzowskiego.

W ciągu letnich i jesiennych miesięcy „Błyskawica” odbywała rejsy 
nawigacyjne na Bałtyku, mając na swym pokładzie 86 słuchaczy Oficer
skiej Szkoły Marynarki Wojennej. Okręt zawinął we wrześniu do Świ
noujścia, a 23 października zacumował po raz pierwszy w Szczecinie 

2 E. Kosiarz, Flota Białego Orła, Wyd. III. Gdańsk 1984.
8 Wł. Szczerkowski, ORP „Błyskawica”, Wyd. II. Gdańsk 1979.
4 W. Kon, Atlantyckie patrole. Warszawa 1958.
5 Z jego insspiracji zostało utworzone w 1985 r. Towarzystwo Przyjaciół Okrę- 

tu-Muzeum „Błyskawica”. Głównym celem Towarzystwa jest podejmowanie różno
rodnych działań mających na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń historycznego 
okrętu.
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przy Wałach Chrobrego, entuzjastycznie witany przez mieszkańców mia
sta; na okręcie odbywało wtedy praktykę morską 72 kandydatów na 
podchorążych.

W maju 1948 r. dowódcą „Błyskawicy” został kmdr ppor. Zbigniew 
Węglarz. W miesiącach letnich praktyki na okręcie odbywali nadal pod
chorążowie marynarki, zaś w sierpniu załoga okrętu zdobyła pierwsze 
miejsce w strzelaniu artyleryjskim. Niszczyciel odbył też specjalny rejs 
z Gdyni do Szczecina z rządową delegacją Czechosłowacji. W dniu 5 
sierpnia złożył wizytę na okręcie Prezydent RP Bolesław Bierut wraz 
z marsz. Michałem Rolą-Żymierśkiim.

Do września 1949 r. „Błyskawica” odbywała rejsy szkoleniowe 
z podchorążymi marynarki (w dniach 10—16 września rejs nawigacyjny 
wzdłuż brzegów Bałtyku), zaś w październiku skierowana została do 
remontu w obecnej stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Remont 
trwał pół roku. W połowie kwietnia 1950 r. „Błyskawica” powróciła do 
linii i podjęła wykonywanie zadań szkoleniowych.

W lipcu 1950 r. dowódcą niszczyciela mianowany został kpt. mar. 
Zdzisław Studziński. Pod jego kierownictwem wszystkie zadania szko
leniowe w 1951 roku wykonała załoga z wynikiem dobrym i bardzo do
brym. Okręt otrzymał miano przodującego okrętu Marynarki Wojennej 
PRL. W uznaniu tego wydelegowany został do złożenia wizyty kurtu
azyjnej Flocie Bałtyckiej ZSRR w Leningradzie, w dniach 12—15 paź
dziernika 1951 r.

Wśród godnych odnotowania zdarzeń roku 1952 należy wymienić 
wizytę na „Błyskawicy” Prezydenta RP Bolesława Bieruta, premiera 
Jóizefa Cyrankiewicza i ministra Obrony Narodowej marsz. Konstantego 
Rokossowskiego. Goście przybyli na okręt 29 czerwca z okazji obchodów 
Dnia Marynarki Wojennej.

Jesienią nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dowódcy okrętu. 
Z dniem 25 października obowiązki dowódcy objął kpt. mar. Stanisław 
Mielczarek.

W roku 1953 trwało szkolenie załogi niszczyciela w różnych warun
kach meteorologicznych. Osiągnięto dobre wyniki strzelań artyleryjskich 
i torpedowych. W dniu 28 czerwca z okazji Dnia Marynarki Wojennej 
odbyły się regaty wiosłowe o puchar dowódcy Marynarki Wojennej. 
Pierwsze miejsce zajęła obsada regatowa łodzi z „Błyskawicy” pod do
wództwem ppor. mar. Kryspina Lecha.

W dniu 23 listopada 1954 r. kmdr ppor. Stanisław Mielczarek prze
kazał dowództwo okrętem kpt. mar. Hieronimowi Kuberze.

Rok 1955 stał pod znakiem dwóch wizyt jakie złożyła „Błyskawica” 
w portach zagranicznych. Pierwsza wizyta nastąpiła w Bałtijisku. Z oka
zji Dnia Marynarki Wojennej ZSRR niszczyciel wraz z „Burzą” oraz 
jednym dozorowcem przybył do tego portu 20 lipca z wizytą przyjaźni. 
Drugą wizytę złożyła „Błyskawica” wraz z „Burzą” w porcie brytyj
skim Portemouth, w dniach 8—11 września. Na czele zespołu okrętów 
stał kmdr por. Ludwik Janczyszyn6.

B Okręty polskie udały się do Wielkiej Brytanii z rewizytą. W dniach 1—4 
lipca 1955 r. przebywał w Gdyni krążownik brytyjski HMS „Glasgow”, dowodzony 
przez kmdr. Downey’a (krewnego królowej brytyjskiej). Była to pierwsza po woj
nie wizyta okrętu państwa zachodniego w państwie socjalistycznym i wywołała 
szerokie echo.
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W latach 1956 i 1957 „Błyskawica” wykonywała normalne zadania 
szkoleniowe. Były one niekiedy zakłócane przez awarie mechanizmów 
i urządzeń, spowodowane długotrwałą ich eksploatacją oraz wcześniej
szym zużyciem w toku wojennej służby. Zanim jednak okręt skiero
wano do stoczni, odbył on wizytę kurtuazyjną w Sztokholmie (od 4 lu
tego 1957 r. dowódcą niszczyciela był por. mar. Kryspin Lech). Do sto
licy Szwecji udała się „Błyskawica” wraz z dwoma dużymi ścigaczami 
„Zwrotny” i „Nieugięty” pod dowództwem kmdr. por. Ludwika Zabor
skiego. Wizyta trwała od 4 do 7 września 1957 r.

Nadszedł wreszcie czas odejścia okrętu na stocznię dla dokonania 
kapitalnego remontu i przezbrojenia. Pobyt w Stoczni Marynarki Wo
jennej i Stoczni im. Komuny Paryskiej trwał trzy i pół roku (od 15 paź
dziernika 1957 r. do 15 kwietnia 1961 r.). Na wiosnę 1961 r. usunięto 
ostatnie usterki i przeprowadzono przegląd podwodnej części kadłuba 
na doku w Gdańskiej Stoczni Remontowej. W połowie kwietnia remont 
został zakończony i po długotrwałej przerwie okręt podjął szkolenie bo
jowe załogi.

„Błyskawica” zawsze chlubiła się dobrym wyszkoleniem załogi 
w wioślarstwie i żeglarstwie. Swoje umiejętności w tym zakresie po
twierdzili marynarze podczas regat wiosłowo-żaglowych o puchar do
wódcy Marynarki Wojennej. Odbyły się one z okazji Święta Odrodze
nia w dniach 21 i 22 lipca 1961 r. i przebiegały na trasie Gdynia — 
Hel — Gdynia. Pierwsze miejsce i puchar zdobyła obsada regatowa 
„Błyskawicy”, dowodzona przez ppor. mar. Ryszarda Budzbona.

W toku szkolenia sojuszniczych flot na Bałtyku jakie odbyło się 
w dniach 1—7 sierpnia, „Błyskawica” uczestniczyła we wspólnych ćwi
czeniach okrętów Floty Bałtyckiej ZSRR, Ludowej Marynarki NRD 
i Marynarki Wojennej PRL.

W końcu września, dokładnie w dniach 25—29 tego miesiąca zespół 
okrętów polskich pod dowództwem kmdr. Henryka Pietraszkiewicza zło
żył pierwszą po wojnie wizytę w Helsinkach. W skład zespołu wchodził 
niszczyciel „Błyskawica” oraz okręty podwodne „Ślązak” i „Kujawiak”. 
Po złożeniu przewidzianych protokółem wizyt i przyjęciu rewizyt przed
stawicieli władz fińskich, delegacja okrętów udała się na cmentarz Hie- 
taniemi. Tam złożono wieniec na wspólnym grobie poległych żołnierzy 
fińskich oraz kwiaty na mogile pierwszego po wojnie prezydenta Fin
landii, Juho Paasikivi. W trakcie wycieczek przewidzianych w programie 
wizyty, marynarze zwiedzili miasto i jego ciekawą okolicę, byli także 
w „wesołym miasteczku” i spotkali się z marynarzami fińskimi.

Wizyta „Błyskawicy” w Helsinkach w 1961 roku zapoczątkowała 
serię wizyt tego okrętu, składanych w następnych latach w portach róż
nych państw. Historyczny okręt był zawsze serdecznie witany, a jego 
załoga gościnnie podejmowana. Cudzoziemcy zachwycali się piękną syl
wetką niszczyciela, stanem jego utrzymania, wyrażali także uznanie dla 
jego osiągnięć bojowych w latach drugiej wojny światowej7.

7 Z powodu częstych wizyt odbywanych w latach sześćdziesiątych przez „Błyska
wicę” w portach zagranicznych, okręt ten zyskał w gwarze marynarskiej żartobliwe 
miano ORP „Wizytowiec”. W rzeczywistości o delegowaniu „Błyskawicy” do skła
dania wizyt kurtuazyjnych decydowało dobre i nawet bardzo dobre wyszkolenie 
załogi, tradycje wojenne okrętu i w niemałym stopniu obszerna mesa (od burty 
do burty), umożliwiająca urządzanie uroczystych przyjęć, jak cocktajle i obiady 
pożegnalne.
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Na początku lipca 1962 r. „Błyskawica” wraz z okrętem podwodnym 
„Sęp” i trałowcem „Żbik” udała się z wizytą do Wielkiej Brytanii. Na 
czele zespołu stał kmdr Henryk Pietraszkiewicz. Załogi okrętów pol
skich były gośćmi Królewskiej Akademii Marynarki Wojennej (Royal 
Naval College) w Greenwich. Okręty zacumowały na beczkach na Ta
mizie, a komunikacja z lądem odbywała się za pomocą motorówek. 
W trakcie wizyty, która trwała od 3 do 6 lipca, marynarze zwiedzili za
bytki i osobliwości Londynu, w Greenwich zaś historyczne obserwa
torium, gdzie przebiega południk zerowy, a także nader ciekawe Naro
dowe Muzeum Morskie (National Maritime Museum) i postawiony w su
chym doku kliper herbaciany „Cutty Sark”. Duże wrażenie wywarł 
uroczysty bankiet wydany na cześć polskich gości w słynnym Painted 
Hall8.

Po powrocie zespołu okrętów do Gdyni, na „Błyskawicy” nastąpiła 
18 sierpnia zmiana dowódcy. Został nim kpt. mar. Tadeusz Morzycki, 
dotychczasowy zastępca dowódcy niszczyciela „Wicher”.

Z chwilą zakończenia letniego okresu szkolenia załogi, na początku 
września nadszedł czas przygotowania „Błyskawicy” do złożenia rewi
zyty w Sztokholmie. Do stolicy Szwecji niszczyciel udał się wraz z tra
łowcami „Delfin” i „Dzik”. Dowódcą zespołu był kmdr por. Tadeusz 
Mandat, sama zaś rewizyta odbyła się w dniach 6—10 września. Dla 
marynarzy gospodarze przewidzieli zwiedzanie miasta i wycieczki po 
najbliższej okolicy. Ze szczególnym zainteresowaniem załogi okrętów 
zwiedzały wydobyty rok wcześniej z dna portu w Sztokholmie i podda
ny wtedy zabiegom konserwacyjnym wrak XVII-wiecznego żaglowca 
„Vasa”.

Krótko po powrocie ze Sztokholmu „Błyskawica” wzięła udział we 
wspólnych ćwiczeniach flot sojuszniczych na Bałtyku. Odbywały się one 
od 29 września do 7 października. W ciągu kilku następnych dni okręt 
przebywał w porcie Szczecin, cumując przy Wałach Chrobrego. Wtedy 
to członek załogi niszczyciela mar. Stanisław Dziura z narażeniem wła
snego życia uratował z basenu portowego tonącego chłopca. W nagrodę 
wyróżniony został siedmiodniowym urlopem, dowództwo okrętu wystą
piło też z wnioskiem o przyznanie dzielnemu marynarzowi odznaki „Za 
ofiarność i odwagę” (wręczona została 3 marca 1963 r.).

W pierwszej połowie 1963 roku „Błyskawica” znajdowała się w re
moncie. Okręt przebywał do 30 czerwca w Stoczni Marynarki Wojen
nej. Dla uczczenia zbliżającej się 20 rocznicy powstania Ludowego Woj
ska Polskiego załoga niszczyciela w ramach „czynu żołnierskiego” prze
pracowała w czasie pozasłużbowym ponad 12 tys. roboczogodzin. Po 
wyjściu ze stoczni okręt skierowany został na redę Gdynia, by rozpo
cząć wykonywanie zadań służbowych. Wtedy też — 6 lipca — wizyto
wany był przez ministra Obrony Narodowej Węgierskiej Armii Ludowej 
gen. L. Czinege. Węgierski gość wręczył pamiątkowe odznaki przodują
cym oficerom, podoficerom i marynarzom.

Na kolejny remont przeszła „Błyskawica” do Gdańskiej Stoczni Re
montowej 25 lipca i przebywała w niej do 17 sierpnia. Po opuszczeniu 

8 Dosłownie „malowana sala”. Jest to najokazalszy obiekt Akademii. Budynki 
Akademii wzniesione zostały w drugiej połowie XVII wieku przez znanego archi
tekta angielskiego Christophera Wrena (budowniczego m.in. katedry w Londynie).
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stoczni wznowiono intensywne szkolenie oraz przygotowywano okręt 
do zbliżającej się wizyty w Kopenhadze (nowym dowódcą niszczyciela 
mianowany został 11 września 1963 r. kpt. mar. Józef Żywczak).

Do stolicy Danii udał się zespół okrętów polskich w składzie: nisz
czyciel „Błyskawica” i okręty podwodne „Sęp” i „Orzeł”. Dowódcą 
rejsu był kmdr Henryk Pietraszkiewicz. Wizyta trwała od 16 do 20 
września.

Po powrocie do Gdyni okręt wyszedł na dwa tygodnie na morze, 
jednak ze względu na bardzo trudne warunki meteorologiczne nie wszyst
kie zadania zdołano w pełni wykonać. Uroczyście obchodzono w dniu 
12 października 20 rocznicę Ludowego Wojska Polskiego. „Błyskawica” 
stojąc na redzie oddała salut 21 salw. Na okręcie odczytano rozkazy 
o awansach i wyróżnieniach. Podejmowano też delegację z kopalni wę
gla „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, z którą współpracę nawią
zano przed miesiącem9.

Jeszcze trzykrotnie w ciągu października i listopada wychodził nisz
czyciel na morze celem wykonania zadań szkoleniowych. Kiedy 19 listo
pada w czasie dorocznej odprawy poświęconej ocenie roku szkoleniowe
go dowódca Marynarki Wojennej wiceadm. Zdzisław Studziński wręczył 
dyplomy i nagrody uznania najlepszym specjalistom Marynarki Wojen
nej, okazało się, że załoga „Błyskawicy” odniosła we współzawodnictwie 
godne uwagi rezultaty. I tak, st. bosm. Józef Miedziersiki został najlep
szym bosmanem okrętowym, st. bosm. Stanisław Woźniak — najlep
szym palaczem okrętowym, bosm. Stanisław Waga — najlepszym elek
trykiem okrętowym, zaś mat Józef Klapa uzyskał miano najlepszego 
dalmierzysty.

W roku 1964 pierwsze wyjście okrętu na morze nastąpiło 18 i 19 
lutego. Celem było zgranie załogi w wykonywaniu obowiązków na po
szczególnych SB (stanowiskach bojowych) i SD (stanowiskach dowodze
nia). W ciągu stycznia i lutego działalność partyjno-polityczna na okręcie 
poświęcona była rozwojowi przodownictwa i współzawodnictwa o mia
no Drużyny Służby Socjalistycznej (DSS). Akces zgłosiło 19 drużyn. Od
bywały się też zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP) i Kół 
Młodzieży Wojskowej (KMW), na których postawiono zadania do pracy 
w nowym roku szkoleniowym. Równocześnie postanowiono rozpocząć 
rywalizację o miano najlepszego okrętu II rangi. W związku z przypa
dającą w lipcu 20 rocznicą powstania Polski Ludowej, załoga „Błyska
wicy” podjęła zobowiązanie przepracowania 1500 roboczogodzin przy 
przebudowie i porządkowaniu boiska sportowego.

Dzień Marynarki Wojennej, przypadający w tym roku 27 czerwca, 
był uroczyście obchodzony w zespole niszczycieli10 i na „Błyskawicy”. 
W zorganizowanych z okazji święta regatach wiosłowych zespołu pierw
sze miejsce zdobyła obsada „Błyskawicy”, ze sternikiem kpt. mar. Ed
mundem Janczewskim.

Dużym przeżyciem dla załogi była uroczysta promocja na okręcie 
podchorążych Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohaterów We
sterplatte w dniu 27 lipca. W tym celu niszczyciel zacumował w base

9 W prezencie załoga otrzymała od górników album pamiątkowy i płyty z na
graniem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

10 W skład zespołu oprócz „Błyskawicy” wchodził od 1957 r. niszczyciel „Grom”, 
a od 1958 r. także niszczyciel „Wicher”.
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nie nr 1, a więc niemal w centrum Gdyni, dzięki czemu ceremoniał pro
mocji mogli obejrzeć mieszkańcy miasta oraz liczni turyści. Młodych 
oficerów marynarki promował wiceminister Obrony Narodowej, szef 
Sztabu Generalnego WP gen. broni Jerzy Bordziłowski.

Na początku sierpnia „Błyskawica” opuściła Gdynię, biorąc kurs 
na Morze Północne. Okręt udawał się z wizytą do portu angielskiego 
Chatham. Jest to dawna baza floty brytyjskiej położona nad rzeką Med- 
way, która wpada do Tamizy. Dowódcą rejsu był kmdr por. dypl. Mie
czysław Lechowski, sama zaś wizyta trwała od 6 do 10 sierpnia.

Marynarze szczególnie zapamiętali wycieczkę autokarową po hrab
stwie Kent. Najpierw udano się do Canterbury, gdzie znajduje się za
bytkowa gotycka katedra oraz siedziba prymasa kościoła anglikańskiego. 
Następnie trasa wiodła przez Ramsgate, Deal do Dovru, skąd ruchliwą 
szosą londyńską powrócono do Chatham.

Okręt stojąc w basenie zamkniętym śluzą ze względu na silne zja
wiska pływowe, był przez dwa dni udostępniony do zwiedzania. Przez 
pokład „Błyskawicy” przeszło ponad 1800 osób, w tym spora liczba 
osiadłych w Anglii Polaków. Zwiedzanie historycznego okrętu, widok 
bandery wojennej oraz dźwięk mowy ojczystej był dla tych ludzi sil
nym i głębokim przeżyciem.

Po południu 7 sierpnia nadeszła z kraju wiadomość o zgonie Prze
wodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego. W związku z tym 
na okręcie ogłoszono żałobę, banderę opuszczono do pół drzewca, od
wołano też wszystkie imprezy o charakterze rozrywkowym przewidzia
ne w programie.

Okręt wyszedł z Chatham 10 sierpnia. Był to dzień pogrzebu Alek
sandra Zawadzkiego, dlatego też na pokładzie niszczyciela urządzono 
otwarte zebranie partyjne, poświęcone pamięci zmarłego. Informację 
o życiu i działalności Aleksandra Zawadzkiego wygłosił szef Oddziału 
Propagandy Zarządu Politycznego MW kmdr por. Ludwik Dutkowski. 
W następnym dniu okręt znajdując się we wschodniej części Morza Pół
nocnego, oddał hołd pamięci zaginionej na tych wodach bohaterskiej 
załogi „Orła”. W czasie uroczystego apelu poległych na wody morza 
opuszczono wieniec z białoczerwonych kwiatów. Przemówienie wygłosił 
kmdr por. dypl. Mieczysław Lechowski.

Inaczej niż zazwyczaj, „Błyskawica” tym razem nie powróciła do 
Gdyni, lecz weszła do Świnoujścia. W czasie tygodniowego postoju za
łoga przygotowała okręt do kolejnej wizyty zagranicznej. Niszczyciel 
wraz z okrętami podwodnymi „Sęp” i „Orzeł” pod dowództwem kmdr. 
Henryka Pietraszkiewicza udał się do Góteborga. Wizyta w szwedzkim 
porcie trwała od 21 do 25 sierpnia.

Konieczność przygotowania okrętu do dwóch wizyt zagranicznych 
sprawiła, że praktycznie dwa miesiące (lipiec i sierpień) wypadły ze 
szkolenia. Z tym większą przeto intensywnością podjęto szkolenie we 
wrześniu. W miesiącu tym okręt dwukrotnie wychodził na morze. Pierw
sze wyjście było w dniach 8—17 września. Na długo utrwaliło się ono 
w pamięci załogi, oto bowiem 12 września około południa, kiedy „Bły
skawica” stała na kotwicy na redzie Ustka, zerwał się bardzo silny wiatr. 
Okręt zmuszony był podnieść kotwicę i sztormując wziął kurs na Świ
noujście. Tymczasem siła wiatru wzrosła do 11°B, a stan morza do 
10°B. Przez całą noc walczono ze sztormem, aż nazajutrz po południu 
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przy słonecznej pogodzie okręt wszedł do bazy. Skutki sztormu okazały 
się znaczne: zmyta przez fale tratwa, poszarpane pokrowce na wszyst
kich stanowiskach bojowych, drzewce dziobowe zgięte i wychylone 
w stronę pokładu.

Intensywne, dobrze zorganizowane szkolenie przyniosło oczekiwa
ne rezultaty. Rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej z 24 października 
„Błyskawicy” nadane zostało miano przodującego okrętu II rangi. W cza
sie dorocznej odprawy podsumowującej szkolenie bojowe w Marynar
ce Wojennej za rok 1964, dowódca okrętu kmdr ppor. Józef Żywczak 
odebrał z rąk wiceadm. Zdzisława Studzińskiego pamiątkową tablicę 
i statuę. Równocześnie miano mistrzów Marynarki Wojennej zdobyli 
członkowie załogi: chor. mar. Józef Miedzierski, st. bosm. Stanisław Os- 
kierko i st. bosm. Stanisław Woźniak.

W końcu 1964 roku oczekiwał „Błyskawicę” jeszcze jeden rejs za
graniczny. Na początku listopada wyszedł z Gdyni zespół okrętów kie
rując się do Leningradu, gdzie marynarze polscy mieli wziąć udział 
w obchodach Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Zespół 
obejmował oprócz „Błyskawicy”, dwa trałowce i dwa okręty podwodne. 
Na czele zespołu stał dowódca Marynarki Wojennej wiceadm. Zdzisław 
Studziński wraz ze swoim zastępcą do spraw politycznych, kontradm. 
G e r e en em Gr zenią-R oman o w sk im.

Okręty zacumowały na Newie przy Nabrzeżu Lejtenanta Szmita, 
reprezentacyjnym miejscu Leningradu. Odbyły się spotkania marynarzy 
polskich i radzieckich, zwiedzano miasto, jego zabytki i muzea. Bardzo 
uroczyście obchodzona była 7 listopada rocznica rewolucji. Część załogi 
„Błyskawicy” wzięła udział w manifestacji mieszkańców miasta przed 
Pałacem Zimowym, pozostali uczestniczyli w paradzie morskiej na Newie, 
którą przyjmował dowódca bazy morskiej w Leningradzie, adm. Baj- 
kow. W czasie wizyty odbyło się na krążowniku „Kirów” spotkanie 30 
polskich oficerów i marynarzy z załogą okrętu. Dla dowództwa zespołu 
władze Leningradu wydały uroczysty obiad pożegnalny w hotelu „Asto- 
ria”.

Od pierwszych dni 1965 roku załoga okrętu przystąpiła do inten
sywnego szkolenia. W ciągu lutego niszczyciel trzykrotnie wychodził 
w morze. Zadań do wykonania było dużo, a warunki atmosferyczne wy
jątkowo trudne. Mimo tego udało się wykonać zadania szkoleniowe na 
ocenę bardzo dobrą.

Pierwsze wyjście na morze w marcu było w dniach 4—7 tego mie
siąca. Śnieżyca oraz wysoki stan morza powodowały, że przyjęci do za
łogi młodzi marynarze (26 osób) ciężko odczuli swój pierwszy rejs. Dru
gie wyjście odbyło się w dniach 16—18 marca. Morze tym razem było 
dość spokojne, ale mgła i ogólna słaba widoczność spowodowały, że 
strzelanie artyleryjskie trzeba było odłożyć do pierwszych dni kwietnia. 
Dla nadrobienia zaległości intensywne szkolenie kontynuowano w por
cie.

Druga połowa kwietnia stała pod znakiem przygotowań okrętu do 
złożenia wizyty w Norwegii. Przygotowania objęły malowanie, określe
nie magnetyzmu ziemskiego oraz kompensacji dewiacji, pomiary zuży
cia paliwa i sprawdzenie działania różnych mechanizmów; ćwiczono tak
że strzelanie salutu narodowego.

Do Narwiku udały się niszczyciele „Błyskawica” i „Grom” na za
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proszenie dowództwa Marynarki Wojennej Norwegii. Choiało ono w ten 
sposób upamiętnić 25 rocznicę walk jakie o to miasto toczyli wespół 
z aliantami polscy żołnierze i marynarze. Z tych względów w rejsie 
wzięła udział 6-osobowa delegacja ZBoWiD-u, której przewodniczył gen. 
dyw. Tadeusz Tuczapski. W skład delegacji wchodzili m.in. uczestnicy 
walk o Narwik w 1940 roku, ppłk rez. Felicjan Majorkiewicz, mjr rez. 
Lesman, por. rez. Mieczysław Pruszyński (brak pisarza Ksawerego) i por. 
rez. Zalewski. W wizycie wzięli także udział podoficerowie pierwszego 
„Groma”, chor. mar. Paweł Górski i bosm. rez. Józef Bryłka.

Dowódcą rejsu był kontradm. Zygmunt Rudomino, jego zastępcą do 
spraw politycznych kmdr Władysław Szczerbowski. Okręty wyszły 
z Gdyni 28 kwietnia. Dwa dni później były na Morzu Północnym. Wte
dy też oddano hołd załodze niezapomnianego „Orła”, który gdzieś na 
tych wodach zatonął w nieznanych do dzisiaj okolicznościach, w maju 
1940 r. Salutowi kompanii honorowej towarzyszyło opuszczenie wieńca 
na wodę. Równocześnie na morskie fale rzucono dziewięć wieńców od 
rodzin marynarzy ze statku „Nysa”, który w lutym 1965 r. zatonął 
w czasie sztormu.

Przy przekraczaniu kręgu polarnego odbył się chrzest morski, któ
remu poddani zostali wszyscy jeszcze nie ochrzceni (nie pominięto na
wet szefa delegacji ZBoWiD-u, choć nie musiał przechodzić przewidzia
nych ceremoniałem tortur)11.

A oto garść osobistych wspomnień z tej znamiennej wizyty.
Pod wieczór 2 maja niszczyciele zatrzymały się na redzie niewiel

kiego portu Lcdingen u wejścia do Ofotfjordu. Czyniono ostatnie przy
gotowania do mającej się rozpocząć nazajutrz wizyty w Narwiku.

O świcie 3 maja okręty wyszły na środek Ofotfjordu, by stąd kur
sem wschodnim, na niewielkiej prędkości podążać w stronę celu pod
róży. Wkrótce też znalazły się w bajecznej scenerii ośnieżonych szczy
tów gór, których zbocza opadały stromo do wód fiordu. Tu i ówdzie 
oczom obserwatorów ukazywały się niewielkie osiedla ludzkie, składa
jące się z drewnianych domków malowanych w różnych kolorach.

Na redzie Narwiku manewrowanie było utrudnione z powodu kot
wiczenia wielkich masowców, które oczekiwały na załadowanie rudy. 
Po oddaniu salutu narodowego, „Błyskawica” i „Grom” podeszły do 
mola pasażerskiego, do którego zacumowały, stając burtami do siebie. 
Nastąpiła teraz seria przewidzianych w takich wypadkach wizyt skła
danych przez dowódcę zespołu kontradm. Zygmunta Rudomino i jego 
zastępcę kmdr. Władysława Szczepkowskiego. Wizytowani przybyli po 
krótkim czasie z rewizytą na pokład „Błyskawicy”. Był wśród nich am
basador PRL w Norwegii, Kazimierz Dorosz.

Program wizyty obejmował zwiedzanie miasta i okolicy, przyjęcie 
zorganizowane przez władze miejskie oraz zabawę taneczną dla podofi
cerów i marynarzy w „Domu Ludowym”. Załogi okrętów miały moż
ność zwiedzenia niewielkiego muzeum wojskowego (oficjalnie nazywa 
się ono „Muzeum wojenne Czerwonego Krzyża Nordlandii”). Wśród 
eksponatów można było dostrzec pamiątki z udziału w walkach o mia
sto żołnierzy i marynarzy polskich. Tak więc kolekcja mundurów obej

11 Rolę Neptuna odgrywał kmdr ppor. inż. Bronisław Przybyła, Prozerpiną był 
por. mar. Józef Dyskant.
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mowała także mundur żołnierza Samodzielnej Brygady Strzelców Pod
halańskich i mundur marynarza z „Groma”. Na stole plastycznym 
przedstawiającym bitwę o Narwik, zapalało się światełko w miejscu, 
gdzie zatopiony został „Grom”. Łatwo mogliśmy stwierdzić, że pamięć 
społeczeństwa miasta o pomocy z jaką pospieszył żołnierz i marynarz 
polski napadniętej przez Niemcy hitlerowskie Norwegii, jest stale ży
wa. Dotyczy to szczególnie pokolenia starszego i średniego, które pa
miętało ciężkie boje jakie toczono tutaj w 1940 roku.

W trakcie wizyty delegacje okrętów wraz z dowództwem rejsu od
dały hołd poległym żołnierzom i marynarzom polskim. Na cmentarzu 
w Haakvik kontradm. Zygmunt Rudomino wraz z ambasadorem PRL 
złożyli wieniec pod pomnikiem upamiętniającym ponad 90 żołnierzy Sa
modzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, którzy polegli w walkach 
na skalistym półwyspie Ankenes. Delegacja oficerów miała później moż
ność zapoznania się z terenem walk Podhalańczyków. Kiedy przemie
rzaliśmy przykryty jeszcze śniegiem grzbiet i stoki półwyspu, z którego 
rozciągał się wspaniały widok na miasto i port Narwik oraz okoliczne 
fiordy, w pamięci odżywały sceny walk żołnierza polskiego, tak suge
stywnie przedstawione przez Ksawerego Prószyńskiego w jego książce- 
-reportażu „Droga wiodła przez Narwik”. Dopiero jednak skonfronto
wanie opisów bojów z ich miejscem w surowym norweskim krajobra
zie pozwoliło uzmysłowić nam, w jak niesłychanie trudnych warunkach 
żołnierz polski toczył boje z wyborowymi oddziałami hitlerowskich 
strzelców górskich i wojsk spadochronowych.

Wieniec złożono także na grobie kilku marynarzy polskich na 
cmentarzu w Narwiku. Prawdziwie głębokim przeżyciem dla marynarzy 
był udział w uroczystym apelu poległych dla uczczenia 59 członków za
łogi „Groma”, spoczywających wraz ze swym okrętem na głębokości 
kilkudziesięciu metrów we fiordzie Rombakken. W tym celu „Grom” 
odbił od burty „Błyskawicy” i przeszedł do fiordu, po czym stanął do
kładnie w miejscu, gdzie ćwierć wieku wcześniej zatonął jego sławny 
poprzednik. Nastąpił teraz uroczysty apel poległych, po czym artyleria 
okrętowa oddała salut. Do burty niszczyciela zbliżyli się gen dyw. Ta
deusz Tuczapski, kontradm. Zygmunt Rudomino i ambasador Kazimierz 
Dorosz. Przy dźwiękach hymnu państwowego na wody fiordu Rombak
ken opuszczony został wieniec z białoczerwonych goździków. Głęboko 
poruszająca uroczystość pozostała na długo w pamięci jej uczestników.

Niech mi wolno wspomnieć jeden jeszcze epizod z wizyty okrętów 
polskich w Narwiku. Otóż na „Błyskawicę” zaproszono dzieci jednej 
z tutejszych szkół oraz dzieci z miejscowego sierocińca. Zorganizowano 
dla nich konkurs wiedzy o Polsce. Okazało się, że niektóre dzieci wie
działy, iż stolicą Polski jest Warszawa, zaś stolica sportów zimowych 
nazywa się Zakopane. Wiedziano także, iż Chopin był Polakiem, gorzej 
natomiast przedstawiał się stan wiedzy młodych Norwegów o Polsce 
współczesnej. Trzeba było uzupełnić ją krótką i przystępną informacją. 
Drugi konkurs urządzono dla dzieci umiejących rysować. Jego celem 
było narysowanie z wyobraźni niszczyciela „Błyskawica”. Zebrano po
kaźny plon rysunków, zaś najlepsze nagrodzono słodyczami i owocami. 
Zresztą wszystkie dzieci otrzymały w prezencie czekoladki i cukierki.

Wizyta niszczycieli „Błyskawica” i „Groma” w Narwiku spełniła 
stawiane zadanie. Miała ona duże znaczenie poznawcze dla załóg okrę
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tów, pozwoliła odświeżyć polsko-norweskie tradycje wspólnej walki z hi
tlerowskim wrogiem, wreszcie była wizyta wyrazem hołdu dla polskich 
żołnierzy i marynarzy, którzy daleko od zajętego przez hitlerowców kra
ju, pomni tradycji walk wolnościowych pokoleń Polaków toczonych pod 
zawołaniem „Za wolność waszą i naszą” — oddali swoje życie w obro
nie Norwegii.

Do Gdyni powróciły okręty 11 maja, po czym kilkanaście dni póź
niej „Błyskawica” stanęła do średniego remontu. Cała załoga i kadra 
wykonywała żmudną i ciężką pracę nad przywróceniem sprawności me
chanizmów i urządzeń. Remont trwał 9 miesięcy i zakończony został 
na początku marca 1966 roku.

Dzień Marynarki Wojennej w 1965 roku przypadał 27 czerwca. 
I znów, podobnie jak w latach poprzednich marynarze z „Błyskawicy” 
potwierdzili swoją klasę we wiosłowaniu. W regatach zorganizowanych 
z okazji święta, obsada „Błyskawicy” dowodzona przez ppor. mar. Ja
nusza Haffnera, zajęła pierwsze miejsce w łodziach sześciowiosłowych. 
Gratulacje marynarzom złożył osobiście minister Obrony Narodowej 
marsz. Marian Spychalski.

W ciągu całej powojennej działalności „Błyskawicy” rolę inspiru
jącą i mobilizującą odgrywała organizacja partyjna okrętu. Patrono
wała ona wszystkim ważniejszym akcjom politycznym i społecznym, 
jak wybory do Sejmu PRL, podejmowanie „czynów żołnierskich” dla 
uczczenia ważnych rocznic, troszczyła się o właściwy rozwój ruchu przo
downictwa i współzawodnictwa, zabiegała o wzrost szeregów partii i wła
ściwie kierowała działalnością organizacji młodzieżowej, tak ważną 
w całokształcie życia okrętu. W lutym 1966 r. odbyło się zebranie spra
wozdawczo-wyborcze POP okrętu. Obecni byli jako przedstawiciele Ko
mitetu Partyjnego Marynarki Wojennej — kmdr por. dypl. Witold Gliń
ski i dowódca zespołu niszczycieli kmdr por. dypl. Mieczysław Lechow
ski. Na zakończenie obrad wybrany został nowy komitet, w skład któ
rego weszli: sekretarz — ppor. mar. Jerzy Kacprzak, zastępca sekreta
rza — kpt. mar. Mieczysław Hałabuda oraz jako członkowie — kpt. mar. 
Bolesław Kilans, kpt. mar. Witold Rymsza i st. mar. Jerzy Moliba.

W pierwszej dekadzie kwietnia „Błyskawica” wyszła na cztery dni 
na morze wraz z niszczycielami „Grom” i „Wicher”. Ćwiczono pływanie 
w zespole i współdziałanie między okrętami. Ćwiczenia z oceną bardzo 
dobrą wykonały też obsady artylerii głównego kalibru i artylerii prze
ciwlotniczej. W ostatnim dniu kwietnia okręt przeszedł na kilka dni na 
dok w Gdyńskiej Stoczni Remontowej w celu przeprowadzenia konser
wacji podwodnej części kadłuba, po czym wyszedł na morze i wykony
wał strzelania torpedowe.

W połowie maja cała załoga zajęta była przygotowaniem niszczy
ciela do czekającej go wizyty w Kopenhadze. Do stolicy Danii udał się 
zespół okrętów, który oprócz „Błyskawicy” obejmował trałowce „Al
batros” i „Kormoran”. Dowódcą zespołu był kmdr por. Tadeusz Mandat. 
W toku wizyty, która odbyła się w dniach 20 — 24 maja, marynarze zwie
dzali miasto, w tym jego zabytkową dzielnicę portową Nyhavn. Odwie
dzano też pełen uroku i niezwykłych atrakcji park rozrywki „Tivoli”. 
Żelaznym punktem programu każdej wizyty w Kopenhadze jest zwie
dzanie browarów o światowej renomie, „Tuborg” i „Carlsberg”, połą
czone z degustacją piwa i soków.
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Po powrocie do Gdyni okręt podjął przewidziane planem szkolenie, 
zaś w lipcu przyjął na pokład ekipę filmową, która realizowała na mo
rzu film muzyczny pod tytułem „Marynarska przygoda”. Film reżyse
rowała Zofia Aleksandrowicz-Dybowska, a w jego różnych scenach wy
stąpili: Kazimierz Brusikiewicz, Anna German, Piotr Szczepanik oraz 
dziewczęcy zespół wokalny „Filipinki”.

Po raz drugi w historii okrętu odbyła się 24 lipca 1966 r. na jego 
pokładzie uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Również tym razem okręt sta
nął w basenie nr 1 portu Gdynia, co umożliwiło mieszkańcom miasta 
i turystom uczestniczenie w uroczystościach. Promocję zaszczycili swą 
obecnością: minister Obrony Narodowej marsz. Marian Spychalski, na
czelny dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu 
Warszawskiego marsz. ZSRR Andriej Greczko oraz wiceministrowie 
Obrony Narodowej — gen. broni Jerzy Bordziłowski, gen dyw. Woj
ciech Jaruzelski, gen. dyw. Józef Urbanowicz i gen. dyw. Grzegorz Kor
czyński.

Wielką manifestacją ogólnonarodową było 9 października 1966 r. 
uroczyste odsłonięcie pomnika Bohaterów Westerplatte w miejscu upa
miętnionym mężną 7-dniową walką niewielkiego garnizonu polskiego 
ze zmasowanym atakiem hitlerowskiego Wehrmachtu. W uroczystości 
wTzięła udział także „Błyskawica”. Okręt stał wtedy na redzie Nowego 
Portu i w czasie odsłonięcia pomnika oddał salut artyleryjski.

W końcu października „Błyskawica” znów była na morzu. W dniach 
od 26 października do 1 listopada okręt odbył rejs nawigacyjny po tra
sie Szczecin — Duży Bełt — Kattegat — Sund — Bornholm — Oland 
— Gotlandia — Gdynia. Dało to uczestnikom rejsu możność poznania 
tras nawigacyjnych oraz wybrzeży Danii i Szwecji.

Na dorocznej naradzie podsumowującej wyniki szkolenia w Mary
narce Wojennej w 1966 roku, odczytany został rozkaz dowódcy Mary
narki Wojennej. Wynikało z niego, że „Błyskawica” została znów uzna
na za najlepszy okręt II rangi. Tym samym nagroda przechodnia do
wódcy Marynarki Wojennej (statua) po raz trzeci znalazła się w mesie 
oficerskiej okrętu. Za wybitne osiągnięcia w szkoleniu i działalności par
tyjno-politycznej zostali wyróżnieni nagrodami: dowódca okrętu kmdr 
ppor. Józef Żywczak, zastępca dowódcy okrętu do spraw politycznych 
kmdr ppor. Jan Oleksiak i zastępca dowódcy Okrętu kmdr ppor. Bole
sław Kilans. Aż sześciu podoficerów z „Błyskawicy” zdobyło tytuły mi
strzów Marynarki Wojennej.

Na początku 1967 roku „Błyskawica” przeszła remont planowo-za- 
pobiegawczy w Stoczni Marynarki Wojennej (2 stycznia — 15 lutego). 
W trakcie wykonywanych prac załoga konserwowała mechanizmy i urzą
dzenia, a równocześnie uczestniczyła w szkoleniu z wybranych zagad
nień. Dobrze działające na okręcie Koło Młodzieży Wojskowej podjęło 
szereg zobowiązań dla uczczenia przypadającej w tym roku 30 rocznicy 
pierwszego podniesienia bandery na okręcie. Marynarze zobowiązali się 
zapewnić bezawaryjne działanie obsługiwanych mechanizmów, zdobyć 
miano Drużyn Służby Socjalistycznej oraz oddać honorowo krew.

Uroczyście obchodzono na okręcie 20 rocznicę powrotu „Błyskawi
cy” do kraju (4 lipca). Z tej okazji wydany został specjalny rozkaz do
wódcy okrętu, w którym wyróżniono wielu członków załogi za wzorową 

16



postawę i bardzo dobre wyniki w szkoleniu i dyscyplinie. Kilku mary
narzy otrzymało awans, kilkunastu przyznano złote i srebrne odznaki 
„Wzorowy Marynarz”.

Normalny rytm szkolenia na okręcie został poważnie zakłócony 
w następstwie wypadku do jakiego doszło 9 sierpnia. W dniu tym „Bły
skawica” wykonywała zadania w morzu, kiedy nieoczekiwanie nastą
piła awaria rurociągu pary. W jej wyniku poniosło śmierć kilku człon
ków załogi. Na okręcie ogłoszono żałobę, banderę na drzewcu opuszczo
no do połowy.

Tragiczne zdarzenie zmusiło do przeprowadzenia szczegółowej oceny 
stanu technicznego okrętu, zwłaszcza kotłów i maszyn. W toku wyko
nywanych ekspertyz kształtować zaczęła się opinia o wycofaniu „Bły
skawicy” z linii z uwagi na nadmierne zużycie urządzeń oraz mecha
nizmów i nieopłacalność ich remontu.

W 1967 roku przypadała 10 rocznica sformowania zespołu niszczy
cieli. Obchodzono ją uroczyście 7 września, nawiązując do pierwszej 
w drugiej wojnie światowej akcji bojowej „Błyskawicy”, „Groma” 
i „Burzy” przeciwko niemieckiemu U-Bootowi u wybrzeży Szkocji, 7 
września 1939 r. Z tej okazji dowódca okrętu kmdr ppor. Bolesław Ki- 
lans12 przyznał wyróżniającym się marynarzom awanse, dyplomy uzna
nia oraz srebrne i złote odznaki „Wzorowy Marynarz”. Na tę miłą uro
czystość zaproszono także dwóch kombatantów Marynarki Wojennej: 
kpt. mar. rez. Antoniego Tyca (na początku wojny był na „Błyskawicy” 
dowódcą działu nawigacyjnego) oraz por. mar. rez. Karola Wiznera (po 
powrocie „Błyskawicy” do kraju był dowódcą działu radiolokacji na 
okręcie).

We wrześniu 1967 r. przebywał w Polsce z wizytą prezydent Fran
cji gen. Charles de Gaulle. W dniu 10 września był obecny na Wester
platte, gdzie oddał hołd bohaterskim obrońcom i rozmawiał z komba
tantami drugiej wojny światowej. Następnie udał się na pokład trałow
ca, na którym powitał go dowódca Marynarki Wojennej wiceadm. Zdzi
sław Studziński. Z kolei w towarzystwie premiera Józefa Cyrankiewicza 
i ministra Obrony Narodowej marsz. Mariana Spychalskiego dostojny 
gość odebrał paradę morską okrętów ustawionych na redzie Gdynia. 
Wtedy też „Błyskawica” oddała salut narodowy z dział głównego ka
libru.

W drugiej połowie kwietnia 1968 r. „Błyskawica” poszła na ty
dzień na dok w Gdyńskiej Stoczni Remontowej w celu konserwacji pod
wodnej części kadłuba. Załoga pracowała z dużym zaangażowaniem, aby 
skrócić czas postoju okrętu na doku. W czasie wykonywania tych prac 
zrealizowano szereg zobowiązań podjętych dwa miesiące wcześniej dla 
uczczenia przypadającej w tym roku 25 rocznicy powstania Ludowego 
Wojska Polskiego. Warto nadmienić, że dla upamiętnienia tej ważnej 
rocznicy załoga podjęła ogółem 31 zobowiązań zespołowych (uczestni
czyło w nich 214 członków załogi) oraz 49 zobowiązań indywidualnych. 
W toku ich realizacji 12 drużyn zdobyło miano Drużyny Służby Socja
listycznej, 52 marynarzy odznakę „Wzorowy Marynarz”, a 17 maryna
rzy uzyskało klasę w specjalności. Honorowi dawcy krwi oddali łącznie 
48,6 litrów krwi.

11 W związku ze skierowaniem na studia akademickie w ZSRR kmdr ppor. 
Józef Zywczak zdał obowiązki dowódcy 18 sierpnia 1967 r.
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W dniu 27 maja odbyło się w. Warszawie spotkanie żołnierzy „bo
haterów okresu pokoju” z ministrem Obrony Narodowej gen. dyw. Woj
ciechem Jaruzelskim. Wśród zaproszonych na spotkanie był także st. 
mar. Ryszard Michalak. Podczas wizyty okrętów polskich w NRD w por
cie Rcstock na początku maja 1968 r.13 wyratował on tonącego. chłopca. 
Nagrodzony został medalem „Za ratowanie życia ludzkiego” przyznanym 
przez Radę Państwa NRD oraz brązowym medalem „Za zasługi dla 
obronności kraju”.

Wobec zbliżającego się odejścia „Błyskawicy” z zespołu niszczy
cieli nastąpiły dalsze zmiany w obsadzie kierowniczych stanowisk na 
okręcie. I tak, 4 lutego 1969 r.,zastępca dowódcy do spraw politycznych 
kmdr ppor. Jan Oleksiak odszedł na identyczne stanowisko na niszczy
cielu „Wicher”. Jego miejsce zajął por. mar. Jerzy Kacprzak. W maju 
nastąpiło pożegnanie dowódcy okrętu kmdr. ppor. Bolesława Kilansa. 
Na stanowisko to wyznaczono kpt, mar. Piotra Wolniszewskiego (od 
1967 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy).

Nadszedł wreszcie dzień, którego od dawna się spodziewano: „Bły
skawica” wyłączona została ze składu zespołu niszczycieli. Okrętowi 
powierzono pełnienie innych zadań. W dniu 11 czerwca 1969 r. zasłużony 
niszczyciel wyszedł w swój ostatni rejs. Na sześć lat „.Błyskawica” opuś
ciła macierzysty port wojenny Gdynia. Powróciła doń w roku 1975, aby 
przejść gruntowną przebudowę wóbec powierzenia jej funkcji okrętu- 
-muzeum. W roli tej służy społeczeństwu polskiemu od 1 maja 1976 r., 
zyskując jego uznanie i serdeczną sympatię.

11 W wizycie uczestniczyły: niszczyciel „Wicher”, dwa. trałowce i dwa okręty 
podwodne.



DR JAROSŁAW RUSAK

OKRĘT-MUZEUM „BŁYSKAWICA” ~ 
OBIEKTEM MUZEALNYM SZCZEGÓLNEJ RANGI

1. OKRĘTY-MUZEA NA ŚWIECIE

Żywot okrętów bojowych jest stosunkowo krótki. Jedne walczą 
i giną w aureoli chwały, a pamięć o nich przkazywana jest z pokolenia 
na pokolenie. Inne giną w mniej chlubnych okolicznościach i szybko się 
o nich zapomina. Wreszcie pozostałe dożywają sędziwych lat, stopniowo 
odsuwają się w cień, ustępując miejsca młodszym jednostkom. Drobna 
wzmianka prasowa, bądź też krótkie wspomnienie obwieszcza wówczas, 
iż okręt skreślony został z listy floty i przekazany na złom. Jedynie nie
liczne jednostki unikają tego smutnego losu. Są to okręty o chlubnej 
tradycji i wielkich zasługach1.

Na podstawie dostępnych materiałów źródłowych i opracowań usta
lono, że w 1986 r. na świecie znajdowało się 220 okrętów i statków mu
zealnych. Nie jest to z pewnością lista pełna, gdyż wiele jednostek ze 
względu na swoje małe rozmiary bądź też niewielką popularność nie 
została ujęta w statystykach.

Okręty-muzea, których jest aktualnie 68, ze względu na swoją cha
rakterystyczną sylwetkę, sprzęt i uzbrojenie są bardziej atrakcyjne niż 
jednostki floty handlowej2.

Większość okrętów i statków muzealnych posiada własną bogatą 
historię, niektóre z nich związane są z ważnymi dla eksponujących je 
państw wydarzeniami, stanowiąc relikwie narodowe, inne wreszcie są 
pomnikami techniki morskiej.

Wszystkie te okręty i statki muzealne otoczone są troskliwą opieką 
szerokich rzesz społeczeństwa w różnych krajach świata. Oprócz war
tości poznawczych obiekty te przybliżają bowiem sprawy związane z mo
rzem, dają posmak morskiej przygody i romantyki, a także uczą sza
cunku dla narodowych tradycji morskich. Dlatego właśnie okręty-mu
zea i statki muzealne cieszą się tak dużą frekwencją zwiedzających. Zro
zumiałe są więc ciągłe zabiegi w sprawie ratowania dalszych, niekiedy 
już zapomnianych historycznych okrętów i statków.

Nieprzemijającą atrakcyjność okrętów-muzeów potwierdza wiele 
1 „Burza” okręt-muzeum. Przewodnik opracowany przez Edmunda Kosiarza 

i Rafała Witkowskiego. Muzeum Marynarki Wojennej. Gdynia 1964, s. 3.
2 Łucja Tyczyńska, Pierwsze lata okrętu-muzeum „Błyskawica” (1976—1981). 

„Biuletyn Historyczny” nr 8 (wyd. Muzeum Marynarki Wojennej), Gdynia 1983, s. 45.
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przykładów. Najsławniejszy spośród tego rodzaju obiektów na świecie 
krążownik „Aurora” odwiedzany jest tłumnie przez mieszkańców Kraju 
Rad i turystów zagranicznych. To żelazny punkt programu wycieczek 
po Leningradzie. Dzieje się tak dlatego, że niezależnie od stopnia za
interesowań sprawami morza w ogóle, czy XIX-wiecznymi konstruk
cjami okrętowymi w szczególności, wszystkich fascynuje spotkanie z hi
storią. A zapewnia je pobyt na krążowniku zacumowanym przy new
skim nabrzeżu, który oddaną w 1917 roku salwą sygnalizującą szturm 
na Pałac Zimowy, zapoczątkował Wielką Socjalistyczną Rewolucję Paź
dziernikową.

Wydobyty z dna morskiego dużym nakładem kosztów, pochodzący 
z pierwszej połowy XVII w. okręt liniowy „Wasa” eksponowany 
w Sztokholmie, przypomina społeczeństwu szwedzkiemu okres jego po
tęgi morskiej.

W Anglii w Portsmouth przechowuje się pieczołowicie jako pamiąt
kę narodową żaglowy okręt liniowy „Victory” — flagową jednostkę ad
mirała Horacjusza Nelsona, na pokładzie którego zginął on 21 paździer
nika 1805 r. w bitwie pod Trafalgarem.

W Londynie na Tamizie rolę okrętu-muzeum spełnia krążownik 
„Belfast”.

W Japonii istnieje do dziś historyczny pancernik „Mikasa”, z po
kładu którego w 1905 r. admirał Togo dowodził flotą podczas zwycię
skiej dla Japończyków wielkie bitwy morskiej z flotą rosyjską pod Cu
szimą. Okręt ten znajduje się w specjalnym suchym doku w jednej 
z baz floty japońskiej, gdzie został zabetonowany do wysokości linii 
wodnej3.

Dumą społeczeństwa amerykańskiego jest pieczołowicie konserwo
wana fregata „Constitution”, okręt zasłużony w bojach o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych.

W Muzeum Wiedzy i Przemysłu w Chicago (USA) wyeksponowano 
jako trofeum wojenne hitlerowski okręt podwodny U-505. Wzięty do 
niewoli na Atlantyku w 1944 r. przez amerykańskie jednostki, został 
wielkim nakładem kosztów i pracy przetransportowany na dziedziniec.

Również w innych państwach istnieją okręty-muzea. Większość 
z nich przechowywana jest w naturalnych warunkach, tzn. na wodzie. 
Są to eksponaty dość kłopotliwe z uwagi na konieczność systematyczne
go utrzymywania w należytym stanie części podwodnej kadłuba oraz 
stałej sprawności technicznej systemów okrętowych, zapewniających 
ochronę przeciwawaryjną i przeciwpożarową.

2. OD „BURZY”
DO „BŁYSKAWICY”

W Polsce pierwszym okrętem-muzeum stał się wysłużony niszczy
ciel „Burza”, który został zwodowany w 1929 r. we francuskiej stoczni 
w Blainville. Biało-czerwoną banderę podniesiono na ORP „Burza” 10 
sierpnia 1932 r. w porcie Cherbourg, a 19 sierpnia „Burza” po raz pierw
szy weszła do portu Gdynia.

3 Jerzy Miciński, Archiwum Neptuna. Warszawa 1957, s. 166.
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latach 1932—1939 okręt wchodził w skład dywizjonu kontrtor- 
pedowców (niszczycieli). W tym czasie był wykorzystywany do szkole
nia załóg, składał też wizyty kurtuazyjne w portach Sztokholm, Lenin
grad, Kilonia, Helsinki, Ryga i Tallin.

30 sierpnia 1939 r. „Burza” wraz z niszczycielami „Grom” i „Bły
skawica” została skierowana do Anglii. W latach wojny niszczyciel brał 
udział w wielu akcjach i operacjach wojennych, w trakcie których prze
był 98 000 Mm. Walczył z jednostkami marynarki i lotnictwa niemiec
kiego pod Narwikiem, a później na Atlantyku, gdzie odniósł swój naj
większy sukces, topiąc w lutym 1943 r. niemiecki okręt podwodny U-606.

Po wojnie w wyniku starań władz polskich „Burza” powróciła do 
kraju w 1951 r. Tutaj przeszła remont oraz modernizację, po której zo
stała przekształcona na okręt obrony przeciwlotniczej.

Pod koniec 1959 r. zapadła decyzja o przekształceniu „Burzy” w ok- 
ręt-muzeum. Dowództwo Marynarki Wojennej występując z inicjaty
wą zachowania okrętu jako obiektu muzealnego, kierowało się chęcią 
udostępnienia społeczeństwu współczesnej jednostki morskiej i zarazem 
okrętu zasłużonego w zmaganiach z najeźdźcą hitlerowskim oraz w służ
bie ludowej Marynarki Wojennej. Całokształt spraw związanych z utrzy
maniem i działalnością okrętu wzięła na siebie Marynarka Wojenna.

6 czerwca 1960 r. „Burza” zacumowana została przy nabrzeżu Po
morskim w Gdyni, a w Dniu Marynarki Wojennej udostępniono okręt 
do zwiedzania.

W jednym z najobszerniejszych pomieszczeń dziobowych okrętu 
zorganizowano wystawę obrazującą 1000-letnie tradycje Polski na mo
rzu. Z wystawą tą połączono ekspozycję ilustrującą dzieje okrętu od 
chwili wodowania go w stoczni francuskiej do przekształcenia w pływa
jące muzeum.

Dominującym akcentem wielu wystaw organizowanych na okręcie- 
-muzeum „Burza” były plansze ze zdjęciami i tekstami, oprócz tego 
jednak rozmieszczono w gablotach wiele interesujących eksponatów, ta
kich jak dzwony okrętowe, części umundurowania, bandery i proporce, 
dystynkcje, modele okrętów, dokumenty i wydawnictwa.

Od chwili swego uruchomienia okręt-muzeum „Burza” cieszył się 
niesłabnącym zainteresowaniem, zarówno społeczeństwa miejscowego, 
jak i licznych rzesz turystów przybywających w okresie letnim z głębi 
kraju. W pierwszym roku istnienia, a więc w roku 1960 frekwencja wy
nosiła około 180 tysięcy, w następnym liczba zwiedzających osiągnęła 
230 tysięcy, w roku 1962 przekroczyła 240 tysięcy, a w 1963 r. wyno
siła 220 tysięcy. Wśród zwiedzających przeważały wycieczki młodzieży 
szkolnej oraz zorganizowane wycieczki z zakładów pracy. Nie brak też 
było turystów zagranicznych, głównie z państw socjalistycznych.

Dowództwo okrętu wprowadziło miły zwyczaj obdarowywania pa
miątkami jubileuszowymi zwiedzających. I tak np. w czerwcu 1962 r. 
wręczono album i kwiaty półmilionowemu zwiedzającemu okręt-mu
zeum. W dniu 10 lipca 1964 r. przyjęto na okręcie milionowego zwie
dzającego, licząc od czasu udostępnienia okrętu społeczeństwu w 1960 r.4

Dodatkowym walorem okrętu-muzeum była możliwość udostępnie
nia go i jego ekspozycji społeczeństwu w innych portach. W 1962 r.

4 Jarosław Rusak: 30-lecie Muzeum Marynarki Wojennej. „Biuletyn Historycz
ny” nr 8. (Wyd. Muzeum Marynarki Wojennej), Gdynia 1983, s. 17.
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„Burza” była przez prawie miesiąc zacumowana przy molo spacerowym 
w Sopocie, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem turystów, czego wy
razem była frekwencja wynosząca 6 tys. osób dziennie. W sezonie let
nim 1965 r. „Burza” na zaproszenie władz wojewódzkich i miejskich 
przebywała w Szczecinie i Świnoujściu. W Szczecinie zwiedziło „Bu
rzę” 160 tys., a w Świnoujściu 20 tys. osób.

Poza rokiem 1960, okręt-muzeum „Burza” był udostępniony do 
zwiedzania w okresie od 1 maja do 12 października. W tym czasie uro
zmaiceniem dla zwiedzających były też różne imprezy kulturalne orga
nizowane na okręcie. Niekiedy na pokładzie okrętu występowała z kon
certem reprezentacyjna orkiestra Marynarki Wojennej, a także orkiestry 
i zespoły amatorskie. Organizowane były także pokazy filmów doku
mentalnych tematycznie związanych z dziejami Polskiej Marynarki Wo
jennej. Popularnością cieszyły się organizowane na okręcie okolicznoś
ciowe spotkania z weteranami walk o wyzwolenie Wybrzeża, z jego 
obrońcami w 1939 r., z byłymi członkami załogi okrętu, z dowódcami 
„Burzy” oraz innymi ludźmi związanymi z Marynarką Wojenną i Wy
brzeżem.

Rolę popularyzatora polskich tradycji morskich spełniał okręt-mu
zeum „Burza” nie tylko w odniesieniu do dziesiątków tysięcy wyciecz
kowiczów, którzy rokrocznie przewijali się przez pokład zasłużonego 
niszczyciela. Załoga okrętu utrzymywała także kontakty z młodzieżą 
Wybrzeża, zwłaszcza z harcerzami. Organizowano wspólne wieczornice, 
a także uroczyste zaprzysiężenia harcerzy.

Do tradycji należało dekorowanie przez dowódcę Marynarki Wo
jennej na okręcie-muzeum zasłużonych oficerów, chorążych i podofi
cerów z okazji Dnia Zwycięstwa i Dnia Wojska Polskiego.

Na okres zimy „Burza” przechodziła do portu wojennego dla prze
prowadzenia niezbędnej konserwacji urządzeń i kadłuba. Dla maryna- 
rzy-przewodników rozpoczynał się wtedy intensywny okres szkolenia. 
Na organizowanych zajęciach marynarze poznawali nie tylko dzieje ORP 
„Burza”, historię walk okrętów polskich w czasie II wojny światowej 
i tradycje ludowej Marynarki Wojennej, ale zdobywali także praktyczną 
umiejętność oprowadzania po okręcie.

W październiku 1975 r. zakończył definitywnie swoją działalność 
okręt-muzeum „Burza”, którego dalsza bezpieczna eksploatacja ze wzglę
du na nadmierne już zużycie, zwłaszcza zaś daleko posunięte osłabienie 
poszycia kadłuba, okazała się niemożliwa.

Od roku 1960, tj. od chwili przekształcenia na okręt-muzeum „Bu
rza” zyskała sympatię tysięcznych rzesz zwiedzających, zapoznając ich 
z historią Polski na morzu i utrwalając zrozumienie znaczenia morza 
dla Polski, jak również uznanie dla ludizi, którzy stoją na straży mor
skich granic państwa.

Fakt, że w ciągu 16 lat zwiedziło „Burzę” 3 min 746 tys. osób, po
twierdził celowość podjętej w 1960 r. decyzji o przekształceniu niszczy
ciela na okręt-muzeum.

Idea pływającego muzeum zakorzeniła się jednak mocno w naszym 
społeczeństwie. Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na 
kontynuację istnienia tego typu obiektu muzealnego, dowódca Marynar
ki Wojennej wiceadmirał Ludwik Janczysizyn podjął decyzję o przezna
czeniu na okręt-muzeum innego sławnego z lat II wojny światowej oraz 
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długoletniej służby pod banderą ludowej Marynarki Wojennej niszczy
ciela ORP „Błyskawica”. Po odpowiedniej adaptacji i przebudowie ORP 
„Błyskawica” miał się stać drugą tego typu placówką w historii polskie
go muzealnictwa.

3. ADAPTACJA ORP „BŁYSKAWICA”
NA OKRĘT-MUZEUM

Przystosowanie okrętu do służby w nowym charakterze wiązało się 
z jego przebudową i wieloma zabiegami adaptacyjnymi.

Wyburzenie w 1974 r. starego budynku muzealnego spowodowało, 
że przed „Błyskawicą” stanęło poważne zadanie przynajmniej częścio
wego przejęcia funkcji wystawienniczej. Stąd też istniejące pomieszcze
nia okrętowe musiały ulec znacznej przebudowie w celu uzyskania jak 
największej powierzchni wystawowej. Przewidywane znaczne zaintere
sowanie okrętem, a stąd też i masowa frekwencja rzutowały na koniecz
ność budowy bezpiecznych i w miarę możliwości wygodnych ciągów 
zwiedzania.

W trakcie opracowywania projektu przebudowy okrętu uwzględnio
no wnioski wyciągnięte z eksploatacji „Burzy”.

Adaptacja niszczyciela na okręt-muzeum wiązała się m.in. z usu
nięciem i rozszerzeniem grodzi wodoszczelnych, zmianą torów okablo
wania i kolektorów, co wymagało dokładnych wyliczeń konstrukcyjnych 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa znajdującego się na wodzie okrętu5.

Opracowanie projektu prac adaptacyjnych powierzono inż. Włady
sławowi Kusiowi, podczas gdy projekt wystroju plastycznego wnętrz 
okrętu-muzeum opracował inż. Edmund Roszak.

Szeroko zakrojone prace remontowo-adaptacyjne przeprowadziła 
Stocznia Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków. W trakcie tych 
prac z pomieszczenia marynarskiego B oraz messy oficerskiej wykona
no pomieszczenie reprezentacyjne, które nazwano „salonem kaprów”. 
Pomieszczenia rufowe E, F, G i H przystosowano na sale wystawowe. 
Wykonano przejścia przez maszynownię nr 1 i nr 2, kocioł nr 3 i ko
tłownię nr 26. Dostosowano także trapy i schodnie do korzystania przez 
osoby mniej sprawne fizycznie i dzieci. Dla zachowania bezpieczeństwa 
okrętu rozbudowano dotychczasowy system odwodnienia, instalując pom
py o dużej wydajności. Pozostawiono w pełnej sprawności technicznej 
trzy generatory Diesla, zapewniające dostarczanie w wypadkach awa
ryjnych odpowiedniej mocy energii.

Szczególnie pracochłonne było wykonanie ciągów zwiedzania przez 
pomieszczenia maszynowo-kotłowe, zwłaszcza przez wnętrze jednego 
z kotłów, co jest niewątpliwie ewenementem na skalę światową.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających wykonano od
powiednio duże włazy między pomieszczeniami i szerokie pomosty. Za
montowano wygodne schodnie oraz zainstalowano odpowiedni system 
oświetlenia.

W pomieszczeniu dziobowym okrętu oprócz budowy reprezentacyj
nego „salonu kaprów”, zaadaptowano przylegające pomieszczenia, urzą
dzając w jednym z nich szatnię. Prace stoczniowe doprowadziły także 

5 Łucja Tyczyńska, Pierwsze lata okrętu-muzeum „Błyskawica”..., o. c., s. 48.
6 Tamże, s. 54.
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do polepszenia warunków bytowych marynarzy w pomieszczeniach A, 
C i D oraz w kabinach kadry i messie.

Podczas dokowania okrętu przeprowadzono sprawdzenie i konser
wację podwodnej części kadłuba, a także zdjęto dwie śruby napędowe. 
W końcowej fazie prac remontowo-adaptacyjnych zeskrobano starą far
bę z nawodnej części okrętu i po jej konserwacji pomalowano farbą 
nową.

Ogrom prac, jakie wykonano, nie byłby możliwy do zrealizowania, 
gdyby nie zaangażowanie całej załogi „Błyskawicy” pod dowództwem 
kmdr. ppor. Zbigniewa Strycha i kpt. mar. Władysława Łomży, praco
wników Muzeum Marynarki Wojennej, brygad roboczych i organizacji 
zakładowej ZSMP Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków 
oraz marynarzy z wielu jednostek pływających i brzegowych.

W adaptacji zasłużonego niszczyciela na okręt-muzeum uczestniczy
ła kadra i marynarze służb technicznych i zaopatrzenia Marynarki Wo
jennej, jednostek łączności i innych. Wyróżniły się szczególnie w tych 
pracach załogi okrętów z garnizonu oksywskiego i Komenda Portu Wo
jennego w Gdyni. Aktywnie włączyli się do pomocy uczniowie Zasadni
czej Szkoły Zawodowej Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszcza
ków oraz żołnierze wojsk lądowych i marynarze z Ośrodka Szkolenia 
Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego.

Dzięki poparciu udzielonemu przez zastępcę dowódcy Marynarki 
Wojennej do spraw politycznych kontradmirała Ludwika Dutkowskiego 
i sekretarza Rady Młodzieżowej Marynarki Wojennej kpt. mar. Jerzego 
Chłopeckiego do prac włączyły się także organizacje młodzieżowe ze 
środowisk wojskowych i cywilnych. Dla uczczenia I Kongresu Młodzieży 
Polskiej marynarze i żołnierze z jednostek Trójmiasta oraz młodzież 
szkolna w ramach podjętych zobowiązań przepracowali na okręcie wie
le godzin. Pomoc ta umożliwiła terminowe zakończenie prac, co nastą
piło w dniu 24 kwietnia 1976 r.

Ogromne zaangażowanie towarzyszące adaptacji „Błyskawicy” na 
okręt-muzeum sprawiło, że połowa prac wykonana została w czynie spo
łecznym. W specjalnym okolicznościowym rozkazie dowódca Marynarki 
Wojennej wiceadmirał Ludwik Janczyszyn podziękował wszystkim tym, 
którzy zaangażowani byli w przebudowę niszczyciela. Dla zaakcento
wania ich wysiłku, na śródokręciu „Błyskawicy” umieszczono specjalną 
tablicę pamiątkową.

W dniu 1 maja 1976 r. „Błyskawica” po raz pierwszy udostępniona 
została zwiedzającym.

4. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Zasadniczym zadaniem okrętu-muzeum „Błyskawica” jest działal
ność wystawiennicza. Znajdująca się na okręcie ekspozycja obrazuje tra
dycje oręża polskiego na morzu, sam natomiast okręt odpowiednio przy
stosowany do zwiedzania, jest doskonałą ilustracją budownictwa okrę
towego, a także warunków życia i służby na okrętach.

Ekspozycja na okręcie-muzeum „Błyskawica” składa się z trzech 
podstawowych działów: pokładu z uzbrojeniem, wystawy historycznej, 
przedziałów maszynowych.

W skład uzbrojenia okrętu wchodzi artyleria główna (działa kal.
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100 mm) i przeciwlotnicza. Na pokładzie okrętu zobaczyć można ponad
to: przekrój torpedy, miny, bomby głębinowe, rufowe wyrzutnie i bur
towe miotacze bomb głębinowych, urządzenia kotwiczne.

Na śródokręciu, w pobliżu dzwonu okrętowego z 1937 r. umiesz
czone są tablice z nazwiskami członków załogi okrętu, którzy polegli 
w czasie II wojny światowej, nazwiskami byłych dowódców okrętu, 
a także tablica upamiętniająca zdobycie przez „Błyskawicę” pierwszego 
miejsca w Marynarce Wojennej w strzelaniu artyleryjskim. Jest tu tak
że wspomniana już wcześniej tablica z nazwami zakładów pracy, szkół, 
jednostek wojskowych i organizacji, które wyróżniły się w pracy przy 
przystosowaniu okrętu do pełnienia funkcji muzealnej.

Dalsza trasa prowadzi schodniami pod pokład do pomieszczeń, 
w których urządzona została wystawa. Jakkolwiek okręt sam w sobie 
wraz z uzbrojeniem i mechanizmami budzi duże zainteresowanie, to 
jednak miejscem centralnym skupiającym uwagę zwiedzających jest bez 
wątpienia wystawa.

Głównym elementem kilkakrotnie do tej pory modernizowanej 
i uaktualnianej wystawy na okręcie-muzeum jest stała ekspozycja o po
wierzchni 170 m2, urządzona w pomieszczeniach rufowych niszczyciela, 
składająca się z plansz i eksponatów7. Wystawa obrazuje tysiącletnie 
dzieje oręża polskiego na morzu, ze szczególnym uwzględnieniem hi
storii i dnia dzisiejszego ludowej Marynarki Wojennej.

Pierwsza część ekspozycji ukazuje walki floty kaperskiej z flotą 
krzyżacką, bitwy regularnej floty królewskiej z okrętami szwedzkimi, 
powstanie i rozwój Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej 
oraz działania morskie i obronę Wybrzeża we wrześniu 1939 r., jak 
również walki okrętów polskich podczas II wojny światowej.

Z ciekawszych eksponatów dotyczących dziejów floty polskiej do 
1939 r. wymienić należy: fragment burty i wręgę łodzi słowiańskiej 
z XIII w., kordy z XV—XVI w., miecze z XIV—XV w., kulę łańcucho
wą z XVII w., plakietę pamiątkową budowy okrętu podwodnego „Ryś”, 
proporzec-płomień 2 Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej 
z Helu, wstążki do czapek marynarskich oraz szablę prymusa Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej ppor. mar. Tadeusza Borysiewicza 
z 1929 r.8

Obronę Wybrzeża w 1939 r. i działania Polskiej Marynarki Wojen
nej w latach 1939—1945 prezentują m.in. następujące eksponaty: do
kumenty obrońców Wybrzeża, zegar okrętowy z ORP „Czajka”, kara
bin „Mauser” żołnierza polskiego, ładownica, łuski karabinowe z We
sterplatte i Kępy Oksywskiej, hełm, litery z burty ORP „Gryf”, czapka 
marynarza z ORP „Garland”, pokrywa do lufy działa z ORP „Conrad”, 
znak dowódcy okrętu podwodnego „Dzik”, luneta oficera wachtowego 
z ORP „Błyskawica” oraz fragment skrzydła hitlerowskiego samolotu 
zestrzelonego przez ORP „Błyskawica” pod Narwikiem w 1940 roku.

W dalszej części ekspozycji wystawiono uzbrojenie i dokumenty 
7 Scenariusz pierwszej wystawy na okręcie-muzeum „Błyskawica” opracował 

długoletni kierownik Muzeum Marynarki Wojennej kmdr por. mgr Czesław Krzy- 
nówek i autor artykułu, zaś przygotowania licznych i różnorodnych eksponatów 
oraz ich odpowiedniego rozmieszczenia dokonał starszy renowator Wiktor Podoski.

8 Jarosław Rusak, Charakterystyka zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej. 
„Biuletyn Historyczny” nr 9 (wyd. Muzeum Marynarki Wojennej), Gdynia 1985, 
s. 100.
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dotyczące polskiego ruchu oporu w okresie okupacji hitlerowskiej, pa
miątki ze szlaku bojowego ludowego Wojska Polskiego oraz uzbrojenie, 
wyposażenie i odznaczenia związane z wyzwoleniem Wybrzeża i udzia
łem Polaków w zwycięstwie nad faszyzmem.

Najobszerniejszy dział ekspozycji muzealnej, prezentowanej na 
okręcie-muzeum „Błyskawica” dotyczy rozwoju i stanu obecnego Ma
rynarki Wojennej PRL oraz braterstwa broni z dwukrotnie odznaczoną 
Orderem „Czerwonego Sztandaru” Flotą Bałtycką ZSRR i Ludową Ma
rynarką NRD.

W dziale tym oprócz kilkunastu plansz zdjęciowych opatrzonych 
tekstami i informacjami, wyeksponowano ponadto: pamiątki z początko
wego okresu tworzenia Marynarki Wojennej PRL oraz jej rozwoju, 
w postaci dzwonów okrętowych, kół sterowych, urządzeń okrętowych, 
napisów burtowych, bander, proporców, eksponaty dotyczące lotnictwa 
morskiego, jednostek brzegowych i służb Marynarki Wojennej, ekspo
naty związane z ośrodkami szkoleniowymi. W ekspozycji znalazły się 
także' emblematy dowództw rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojsko
wych, pamiątki przekazane przez Siły Zbrojne państw stron Układu 
Warszawskiego, instancje partyjne, władze terenowe, organizacje i za
kłady pracy Polski Ludowej, a także odznaki i proporczyki dotyczące 
przodownictwa i współzawodnictwa w Marynarce Wojennej9. W gablo
cie pokazano niektóre wzory umundurowania z okresu II Rzeczypospo
litej, II wojny światowej i z lat powojennych.

Bogata i wartościowa kolekcja kilkudziesięciu modeli okrętów, ilu
struje rozwój floty aż do czasów najnowszych.

■ ■ Po zapoznaniu się z wystawą zwiedzający przechodzą do oryginal
nie zachowanego pomieszczenia, które daje wyobrażenie o warunkach 
życia marynarzy. Obok umieszczono rufową radiostację okrętową z apa
raturą nadawczą z lat 1950-tyoh. W odrębnych gablotach rozlokowano 
bandery i proporce, wstążki z czapek i emblematy stopni wojskowych 
stosowanych w marynarce wojennej.

Prawdziwą atrakcją są także przystosowane specjalnie do zwie
dzania przedziały maszynowo^kotłowe. Tutaj właśnie można naocznie 
przekonać się jak wyglądają zespoły turbin, przekładnie, pompy i agre
gaty, tablice rozdzielcze i inne mechanizmy, które zabezpieczały kiedyś 
funkcjonowanie okrętu. Dalsza trasa prowadzi przez wycięte specjalnie 
włazy do paleniska kotła nr 3.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji, a także właściwej orga
nizacji zwiedzania, na „Błyskawicy” zaokrętowana jest niewielka etato
wa załoga, która dba o utrzymanie porządku. Marynarze odbywający 
zasadniczą służbę wojskową na tym okręcie, są przygotowani do pełnie
nia funkcji przewodników.

5. POPULARNOŚĆ OKRĘTU-MUZEUM
„BŁYSKAWICA”

Możliwość obejrzenia historycznego okrętu, a także atrakcyjność 
ekspozycji muzealnej sprawiła, że już od pierwszych dni okręt-muzeum 

9 Jarosław Rusak, 30-lecie Muzeum..., o. c., s. 34.
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„Błyskawica” cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców 
Trójmiasta oraz turystów przybywających z głębi kraju. Miarą tej po
pularności jest fakt, że już w pierwszym sezonie wystawienniczym trwa
jącym od 1 maja do 15 października 1976 r. zwiedziło okręt ponad 257 
tys. osób.

We wrześniu 1979 r. na pokładzie okrętu-muzeum odbyła się uro
czystość powitania milionowego zwiedzającego. Symboliczne upominki 
w postaci plakietki z wizerunkiem okrętu wraz z folderami, znaczkami 
i kwiatami wręczono gościom: 999 000 — Halinie Pinkiewicz z Bydgosz
czy, 1000 000 — Janinie Kolano, nauczycielce Liceum Ogólnokształcą
cego w Bydgoszczy oraz 1000 001 — Bettinie Skrzypczak, również z Byd
goszczy.

22 sierpnia 1984 r. 2-milionowym zwiedzającym był Zbigniew So
bótka, przewodniczący Zarządu Zakładowego ZSMP w Hucie Warsza
wa. Tego samego dnia uczennica szkoły średniej z Pruszcza Gdańskiego 
— Joanna Tymrakiewicz była pierwszą osobą z trzeciego miliona zwie
dzających okręt10.

Skupiając na sobie nie słabnącą uwagę i zainteresowanie turystów 
okręt-muzeum „Błyskawica” przyjął na swój pokład do końca jedena
stego sezonu wystawienniczego około 2,6 min osób, co stawia go w rzę
dzie najliczniej zwiedzanych placówek muzealnych w naszym kraju.

Wśród zwiedzających przeważają wycieczki zbiorowe młodzieży 
szkolnej oraz osób dorosłych z zakładów pracy z całego kraju. Nie brak 
jest także turystów indywidualnych. Okręt-muzeum zwiedzają również 
turyści zagraniczni. Najbardziej liczne bywają grupy wycieczkowe 
z ZSRR, NRD i Czechosłowacji. Na pokładzie okrętu spotkać można rów
nież turystów z krajów Europy Zachodniej.

Częstymi gośćmi na „Błyskawicy” są także marynarze. Utarł się 
zwyczaj, że marynarze młodego rocznika z garnizonu Gdynia zapozna
wani są z ekspozycją na tym okręcie. W ten sposób już u progu służby 
wojskowej młodzi ludzie otrzymują pokaźną dawkę wiedzy z dziedziny 
historii, poznając dawne i współczesne tradycje Marynarki Wojennej 
oraz dzieje samego okrętu.

Miarą popularności okrętu oraz oceny jego roli w propagowaniu 
wiedzy morskiej są wpisy w księdze pamiątkowej udostępnionej w „sa
lonie kaprów” dla delegacji przebywających na okręcie, jak też i osób 
indywidualnych.

Cennego i znamiennego wpisu dokonał po zwiedzaniu „Błyskawi
cy” dyrektor Muzeum Morskiego Atlantyku z Halifaxu w Kanadzie, 
Niels Jannasch. Oto co napisał: „Okręt ten jest najpiękniejszym i naj
lepiej utrzymywanym okrętem-muzeum na świecie! Składam gratula
cje wraz z najlepszymi życzeniami na przyszłość”11.

Stwierdzenie to dokonane przez wybitnego specjalistę, posiadające
go duży autorytet w dziedzinie światowego muzealnictwa morskiego, 
świadczy dobitnie o tym, jak dużą wagę przywiązujemy do kultywo
wania naszych tradycji na morzu. Dowodzi to również, iż popularność 
okrętu-muzeum „Błyskawica” wykracza poza granice naszego kraju, że 
jest on wzorem do naśladowania dla innych.

10 (Jot.): 10 już rok w roli okrętu-muzeum, „Bandera” 1985, nr 18, s. 11.
11 Mieczysław Waryszak, 10 lat okrętu-muzeum „Błyskawica”, „Przegląd Mor

ski” 1986, nr 6, s. 54.
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Wipis ten nie jest odosobniony. Podobne w treści wpisy w języku 
polskim i w wielu językach świata znaleźć można w księdze pamiątko
wej. Popularność okrętu-muzeum „Błyskawica” sprawia, że na ręce do
wódcy okrętu lub bezpośrednio kierownika Muzeum Marynarki Wojen
nej przekazywane są cenne eksponaty w postaci historycznych zdjęć, 
dokumentów i umundurowania. Eksponaty te przekazują często byli 
członkowie załogi tego okrętu zamieszkali w kraju i zagranicą, uczestni
cy obrony Wybrzeża, byli marynarze innych polskich okrętów walczą
cych pod biało-czerwoną banderą w okresie II wojny światowej.

W ostatnim okresie wiele takich cennych pamiątek zostało ofiaro
wanych do muzeum, wzbogacając ekspozycję na okręcie-muzeum. Naj
ciekawsze przedmioty zaprezentowane zostały dla zwiedzających w spe
cjalnej gablocie.

6. FUNKCJE REPREZENTACYJNE
OKRĘTU-MUZEUM

Kiedy dokonywano przebudowy niszczyciela „Błyskawica” na ok
ręt-muzeum przewidziano pełnienie przez niego funkcji reprezentacyj
nych.

W tzw. „salonie kaprów” wyposażonym w stylowe meble gdańskie, 
świeczniki z okresu Księstwa Warszawskiego i zestaw dawnej broni 
białej, odbywają się spotkania dowództwa Marynarki Wojennej z wy
bitnymi i szczególnie zasłużonymi osobami oraz wyróżniającą się ka
drą i marynarzami. Do tradycji weszły np. spotkania dowódcy Mary
narki Wojennej z kadrą, pracownikami cywilnymi oraz przedstawicie
lami współpracujących z jednostkami i okrętami zakładów pracy, insty
tucji i organizacji z okazji Dnia Zwycięstwa, Dnia Wojska Polskiego 
i Dnia Marynarki Wojennej.

Na okręcie wręcza się także akty nominacyjne i odznaczenia. Po
nadto odbywają się spotkania z przybyłymi do Marynarki Wojennej 
delegacjami krajowymi i zagranicznymi. Tu też podejmowani są ofice
rowie z przybyłych do Gdyni z wizytami kurtuazyjnymi okrętów państw 
socjalistycznych i kapitalistycznych, przebywające na Wybrzeżu delega
cje generałów, admirałów i oficerów państw-stron Układu Warszawskie
go, a także attachóes wojskowi i morscy akredytowani w Polsce.

Na okręcie-muzeum „Błyskawica” przebywali przedstawiciele naj
wyższych władz partyjnych, administracyjnych i wojskowych. Przez 
pokład okrętu przeszły delegacje wszystkich niemal kontynentów. Za
łoga gościła bohaterów z lat wojny, m.in. sławnych dowódców polskich 
okrętów, żyjących byłych żołnierzy z Westerplatte, kombatantów ra
dzieckich z dowódcą 65 armii, która wyzwalała Gdańsk, generałem ar
mii Pawłem Batowem, byłego dowódcę Marynarki Wojennej z lat 1950- 
-tych wiceadmirała Wiktora Czerokowa, kosmonautów gen. mjr. P. Kli- 
muka i ppłk M. Hermaszewskiego, jak również znanych twórców i spor
towców12.

Na „Błyskawicy” odbywają się również spotkania dowództwa Ma
rynarki Wojennej z aktywem kierowniczym zakładów produkcyjnych 

12 Łucja Tyczyńska, Pierwsze lata okrętu-muzeum..., o. c., s. 60.
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województwa gdańskiego, przedstawicielami władz partyjnych i admini
stracyjnych, a także ogólnopolskie konferencje prasowe. Na tym histo
rycznym okręcie dokonuje się podsumowania wyników konkursu lite
rackiego na temat Marynarki Wojennej, zaś jednostkom, okrętom i or
ganizacjom młodzieżowym wręczane są nagrody za zajęcie czołowych 
miejsc we współzawodnictwie na szczeblu Marynarki Wojennej.

Każdorazowo jesienią na „Błyskawicy” dowództwo Marynarki Wo
jennej spotyka się z najlepszymi marynarzami odchodzącymi do re
zerwy.

W dniu 4 maja na pokładzie okrętu-muzeum organizowany jest 
także tradycyjny apel poległych dla wyrażenia hołdu bohaterskim człon
kom załogi ORP „Grom” (okrętu bliźniaczego „Błyskawicy”), którzy za
tonęli wraz z okrętem w norweskim fiordzie Rombakken. W apelu bio- 
rą udział byli członkowie „Groma” wraz z rodzinami, a także przedsta
wiciele szkoły noszącej imię zatopionego okrętu.

7. WSPÓŁUDZIAŁ
W MORSKIEJ EDUKACJI
MŁODZIEŻY

Częstymi gośćmi na okręcie-muzeum „Błyskawica” są uczniowie 
szkół podstawowych, zawodowych i licealnych oraz studenci. Ich prag
nienie wiedzy sprawia załodze okrętu najwięcej satysfakcji i budzi ży
wą sympatię. Informacje jakie uzyskują podczas zwiedzania okrętu po- 
zostają dla nich w ścisłym związku z programem takich obowiązkowych 
przedmiotów, jak wychowanie obywatelskie, przysposobienie obronne, 
geografia i przede wszystkim historia. Sprawom morskim w szkolnic
twie poświęca się ostatnio coraz więcej miejsca. Zgodnie z postanowie
niami polityki morskiej państwa, której jednym z podstawowych celów 
jest kształtowanie świadomości morskiej społeczeństwa, Ministerstwo 
Oświaty i Wychowania opracowało „Program edukacji morskiej dzieci 
i młodzieży”13.

Marynarka Wojenna aktywnie uczestniczy w morskiej edukacji spo
łeczeństwa, szczególnie młodego pokolenia. Ważną rolę w morskiej edu
kacji młodzieży spełnia okręt-muzeum „Błyskawica”. Jest on szkołą 
patriotycznego i morskiego wychowania.

Z inicjatywy załogi okrętu, przy aktywnym udziale Komendy Huf
ca Związku Harcerstwa Polskiego w Gdyni na okręcie przeprowadzane 
są imprezy dla harcerzy i dzieci przebywających na koloniach i obozach 
w Trójmieście14. Do wzruszających uroczystości pozostawiających trwa
ły ślad w pamięci dzieci i młodzieży należy zaliczyć nadawanie imion 
szczepom harcerskim, przyrzeczenia na banderę wojenną oraz udział 
w uroczystych podniesieniach bandery z okazji świąt i rocznic. Podofi
cerowie z „Błyskawicy” pełnią funkcję instruktorów na obozach har
cerskich, zaś marynarze są często organizatorami chrztów morskich 

18 Krystyna Popławska-Czerwonko, Rok morski w oświacie. „Bandera” 1986, 
nr 4, s. 14.

14 Jarosław Rusak, Rola Muzeum Marynarki Wojennej w popularyzowaniu 
tradycji morskich i krzewieniu wychowania morskiego. „Przegląd Morski” 1985, 
nr 10, s. 79.
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w: szkołach Trójmiasta, podczas których nadaje się imiona „wilków 
morskich” harcerkom i harcerzom.

Członkowie załogi7 zapraszani są do szkół podstawowych i średnich 
na lekcje wychowawcze oraz akademie i wieczornice z okazji Dnia Woj
ska Polskiego i Dni Morza.

Dla młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wo
jennej w Gdyni urządzane są w „salonie kaprów” na „Błyskawicy” nie
które lekcje historii. Jest to zawsze dla nich ogromnym przeżyciem, 
sprzyja dojrzewaniu ich patriotycznej świadomości. Tutaj też zapozna
wani są z tradycją polskiej Marynarki Wojennej studenci odbywający 
przeszkolenie wojskowe na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdań
skiej, w Akademii Medycznej i Wyższej Szkole Wychowania Fizycz
nego.

Na okręcie odbywają się ■ także sympozja naukowe dotyczące wy
chowania morskiego młodzieży.

Działalność okrętu-muzeum „Błyskawica” w zakresie edukacji mor
skiej młodzieży nie ogranicza się tylko do Trójmiasta. 31 maja 1983 r. 
okręt-muzeum „Błyskawica”, Poznańskie Stowarzyszenie Miłośników 
Morza, Polska Żegluga Bałtycka oraz Zakład Poprawczy w Poznaniu 
były organizatorami II Poznańskiego Sejmiku Morskiego na temat wy
chowania młodzieży12. Jego finałowym akcentem było podpisanie poro
zumienia o zakresie i formie współpracy między okrętem-muzeum „Bły
skawica” a Zakładem Poprawczym w Poznaniu. Zgodnie z treścią po
rozumienia załoga „Błyskawicy” zobowiązała się do tworzenia i pogłę
biania emocjonalnej więzi młodzieży z morzem poprzez upowszechnia
nie tradycji morskich narodu polskiego i tradycji Marynarki Wojennej, 
zapoznawania młodzieży ze specyfiką służby w Marynarce Wojennej, 
udzielania pomocy w propagandzie wizualnej oraz do świadczenia po
mocy lub instruktażu w prowadzonej działalności marynistycznej.

Realizacja tych zobowiązań przynosi określone rezultaty, zwłaszcza 
wychowawcze. Są to ważne i istotne działania, które dają satysfakcję 
obydwu stronom.

. W ramach obchodów 40-lecia ludowego Wojska Polskiego kadra 
L aktyw organizacji młodzieżowej „Błyskawicy” uczestniczyły w spot
kaniach w Liceach Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza i Ka
rola Marcinkowskiego w Poznaniu. W spotkaniach tych wzięło udział 
ponad 1500 uczniów szkół średnich. Były to ciepłe i spontaniczne spot
kania ludzi w marynarskich mundurach z młodzieżą, które przybliżyły 
morze temu miastu.

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przyznało okrętowi-muzeum 
„Błyskawica” Odznakę Honorową Miasta Poznania. Stało się to na wnio
sek Komisji Kultury Rady Wojewódzkiej PRON w Poznaniu i Poznań
skiego-Stowarzyszenia Miłośników Morza, wysoko oceniających zasługi 
okrętu-muzeum w popularyzowaniu spraw morza i Marynarki Wojen
nej w Wielkopolsce, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej15 16.
....O szerokiej działalności propagandowej i wychowawczej okrętu-mu- 
żeum „Błyskawica” wśród młodzieży świadczą listy pochwalne skiero-

15 Mieczysław Waryszak, 10 lat okrętu-muzeum „Błyskawica”..., o. c„ s. 56.
16 Jarosław Rusak, Rola Muzeum Marynarki Wojennej..., o. c., s. 79.
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wane do dowódcy okrętu „Błyskawica” kmdr ppor. inż. Mieczysława 
Waryszaka.

Prezydent Miasta Gdyni mgr Jan Krzeczkowski przesłał pismo na
stępującej treści: „Obywatel Dowódca Okrętu-Muzeum „Błyskawica”. 
Proszę przyjąć dla całej załogi serdeczne gratulacje i podziękowanie 
przede wszystkim za szerokie propagowanie służby na morzu wśród 
młodzieży. Podjęta przez Was inicjatywa organizacji uroczystych przy
siąg harcerskich czy też „chrztów morskich” spotkała się z szerokim 
zainteresowaniem. Wyrażam pogląd, że działalność Wasza zasługuje na 
jej poparcie i kontynuację w latach następnych. Proszę przyjąć dla ca
łej kadry oficerskiej, podoficerskiej i marynarzy serdeczne życzenia po
myślności w służbie i satysfakcji z wypełnianych zadań, a także wszel
kiej pomyślności w życiu osobistym”17.

8. NA RZECZ OKRĘTU
I DLA DOBRA KRAJU

„Okręt ten jest najpiękniejszym i najlepiej utrzymanym okrętem- 
-muzeum na świecie”. Zdanie to, które przytoczyłem po raz drugi, wpi
sał do księgi pamiątkowej okrętu dyrektor Muzeum Morskiego Atlan
tyku z Halifaxu w Kanadzie Niels Jannasch, który zwiedzał „Błyska
wicę”.

Liczni turyści, którzy goszczą w Gdyni, podziwiają ten okręt czysty 
i zadbany i wciąż gotowy do ich przyjęcia. Ale, na taki stan i wygląd 
okrętu składa się ciężka i systematyczna praca całej załogi przez okrą
gły niemal rok kalendarzowy18. W sezonie wystawowym odbywa się 
przez sześć godzin dziennie (z wyjątkiem poniedziałków i dni poświą- 
tecznych) zwiedzanie okrętu. W tym czasie trap okrętu przekraczają 
setki ludzi. Po podzieleniu na grupy, bo tylko grupowo odbywa się zwie
dzanie, każdemu przewodnikowi przypada 6—7 grup dziennie. Służba 
marynarzy-przewodników nie jest łatwa. Muszą oni wyczerpująco opo
wiadać o okręcie i ekspozycji muzealnej, muszą być zawsze gotowi do 
udzielenia odpowiedzi na każde pytanie zwiedzających.

Służba marynarzy-przewodników nie kończy się o godzinie 17-tej. 
Po tej godzinie marynarze zdejmują mundury wyjściowe, zakładają 
ćwiczebne i pracują, wykonując obowiązki specjalistów okrętowych. Do 
późnych godzin popołudniowych oraz wczesnym rankiem odbywa się 
gruntowne sprzątanie okrętu, który musi być przygotowany na powi
tanie zwiedzających. Na brak zajęcia nikt się nie uskarża również po 
zakończeniu sezonu wystawowego, gdy okręt odchodzi na miejsce zi
mowego postoju.

Jednym z nielicznych dni świątecznego odpoczynku jest co roku 
dzień 25 listopada, w którym to dniu przed kilkudziesięciu laty w 1937 
roku miało miejsce na ORP „Błyskawica” uroczyste podniesienie biało- 
-czerwonej bandery. Podczas uroczystości, w której uczestniczy cała za
łoga odczytany zostaje rozkaz okolicznościowy kierownika Muzeum Ma
rynarki Wojennej i dowódcy okrętu. W rozkazach tych zawarte jest po

17 Mieczysław Waryszak, 10 lat okrętu-muzeum „Błyskawica”..., o. c., s. 56.
18 Jerzy Zalewski, Zanim podniosą galę. „Bandera” 1986, nr 13, s. 11.
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dziękowanie za wzorowe utrzymanie okrętu. Dokonuje się także pod
sumowania sezonu i wyników, jakie w miesiącach wystawowych osią
gnęła załoga oraz ocenia wyniki współzawodnictwa o miano najlepszego 
przewodnika roku.

W ciągu kilku kolejnych miesięcy załoga doskonali swoje żołnier
skie umiejętności w zakresie poszczególnych specjalności okrętowych 
oraz ze szkolenia ogólnowojskowego, ogólnookrętowego i wiedzy mor
skiej. Równocześnie wykonuje mozolną pracę obejmującą gruntowną 
konserwację i kosmetykę okrętu. W zakres tych prac wchodzi m.in. usu
nięcie powłoki starej farby z kadłuba i nadbudówek i urządzeń wew
nątrz okrętu, a następnie pokrycie oczyszczonych powierzchni świeżą 
farbą ochronną. Nową konserwację wykonuje się na kilku tysiącach 
metrów kwadratowych powierzchni. Cała kosmetyka okrętu łącznie 
z antykorozyjnym malowaniem konserwacyjnym pochłania każdorazo
wo półtorej tony fart).

Trudne zimowe warunki zmuszają marynarzy do przejawiania 
zwiększonego wysiłku i ofiarności. Główne prace remontowe wykony
wane są z udziałem stoczniowców.

Wiele pracy wkłada załoga podczas postoju okrętu na doku w Gdyń
skiej Stoczni Remontowej „Nauta”. W czasie remontu zaopatrzeni w cie
płe „bosmanki” i rękawice marynarze pracując od rana do nocy czy
szczą część podwodną okrętu i malują ją farbą antykorozyjną. Skraca 
to zwykle postój okrętu na doku o kilka dni.

Duże znaczenie dla przyśpieszenia i usprawnienia przygotowania 
okrętu-muzeum do sezonu wystawowego mają zobowiązania młodzie
żowego koła ZSMP, skupiającego wszystkich podoficerów i maryna
rzy służby zasadniczej. W ramach tych zobowiązań załoga przepraco
wuje kilkaset godzin na rzecz okrętu w czasie wolnym od zajęć służbo
wych. Zobowiązania takie podejmowano m.in. z okazji X Zjazdu PZPR 
i dziesięciolecia ZSMP. W czasie pracy wielu członków załogi przekracza 
swoje zobowiązania.

Młodzi marynarze, którzy rozpoczęli służbę wojskową jesienią, 
ukończyć muszą kurs przewodników PTTK po okręcie i po ekspozycji 
uzbrojenia i broni morskiej. Szkolenie przewodników prowadzone jest 
w lutym i marcu. Kończy się ono egzaminem, po zdaniu którego mary
narze uzyskują uprawnienia przewodników PTTK.

Im bliżej wiosny tym bardziej załoga spieszy się z wykonywaniem 
prac konserwacyjnych, wykorzystując każdy słoneczny dzień na ma
lowanie okrętu. Zgodnie z harmonogramem okręt powinien być przygo
towany do otwarcia sezonu już 25 kwietnia. W dniu tym „Błyskawica” 
przeholowana zostaje do basenu nr 1, gdzie kontynuuje się zabiegi ko
smetyczne oraz montaż wystawy. I tak jest każdego roku.

Pomimo nawału pracy załoga okrętu wychodzi z cennymi inicja
tywami. I tak np. członkowie koła ZSMP okrętu-muzeum „Błyskawica” 
wezwali swoich rówieśników do honorowego oddawania krwi, rzucając 
hasło „Dzień HDK dla CZMP”. Spotkało się to z szerokim poparciem 
całego marynarskiego środowiska oraz uznaniem Rady Obywatelskiej 
Budowy Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki.

Potwierdzeniem tego jest pismo jakie zostało nadesłane do koła 
ZSMP okrętu-muzeum „Błyskawica” przez dyrektora sekretariatu Rady 
Obywatelskiej Budowy Pomnika CZMP, mgr Henryka Andrzejewskiego.
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Wipiśmie tym czytamy: „Z najwyższym uznaniem przyjęliśmy tekst 
apelu, którego bogata w ideowe wartości treść niech stanie się na
tchnieniem i inspiracją w podejmowanych działaniach na rzecz reali
zacji ogólnonarodowego dzieła budowy Pomnika — Szpitala Centrum 
Zdrowia Matki Polki. Wyrażamy nadzieję, że podjęta inicjatywa przez 
waszą organizację i załogę Okrętu-Muzeum „Błyskawica” znajdzie sze
rokie poparcie wśród kolegów i innych jednostek Sił Zbrojnych PRL. 
Marynarzom Okrętu-Muzeum „Błyskawica” — kontynuatorom chlub
nych tradycji okresu walki z najeźdźcą hitlerowskim składamy serdecz
ne podziękowanie za ofiarną pomoc w budowie Pomnika — Szpitala 
CZMP. Pamięć o bohaterskich Polskich Matkach, które tak boleśnie 
doświadczyły lata okupacji hitlerowskiej łączy nas we wspólnym dzia
łaniu na rzecz realizacji budowy tego wielce specjalistycznego ośrodka 
służby zdrowia dla matek i ich dzieci. Cieszymy się z powstania odddol- 
nych inicjatyw zmniejszających dofinansowanie i rzeczowego wsparcia 
społecznego funduszu Budowy Pomnika — Szpitala CZMP. Inicjatorów 
Waszej szlachetnej akcji bardzo zapraszamy do Łodzi celem zwiedzenia 
placu budowy oraz bliższego zapoznania się z problematyką honorowego 
krwiodawstwa na rzecz Banku Krwi Pomnika — Szpitala19.

Kadra i marynarze okrętu-muzeum „Błyskawica” podejmując i re
alizując wielorakie zadania, zdają sobie sprawę na jakim okręcie słu
żą. Mają świadomość tego, że „Błyskawica” — ostatni już okręt polski 
z okresu II wojny światowej — jest bezcenną pamiątką narodową, jest 
obiektem muzealnym specjalnego przeznaczenia. Wzbudza on uczucia 
podziwu i dumy dla dokonań poprzednich pokoleń, uczy umiłowania 
narodowej przeszłości i pozwala zrozumieć współczesność. Dlatego też 
tak bardzo dbają o ten okręt, wiedząc, że musi on pozostać dla następ
nych pokoleń jako pomnik Polski morskiej.

19 Mieczysław Waryszak, 10 lat okrętu-muzeum „Błyskawica”..., o. c., s. 57. 
Por. też: (mk): Podziękowanie Rady Obywatelskiej Budowy Pomnika Szpitala CZMP 
dla załogi „Błyskawicy”. „Bandera” 1986, nr 11, s. 19.



KMDR PPOR. KRZYSZTOF WOLBEK, 
WIKTOR PODOSKI

UZBROJENIE ORP „BŁYSKAWICA” 
W LATACH 1937-1987

W literaturze historycznej odnoszącej się do niszczyciela „Błyska
wica”, najliczniejsze są opisy wojennych dokonań okrętu oraz ocena 
funkcji pełnionej przez niego obecnie jako muzeum. Pomijając szczegó
łową monografię okrętu pióra kontradm. Władysława Szczerbowskiego, 
inni auatorzy bądź w ogóle, bądź też w niewielkim tylko stopniu zaj
mowali się opisem uzbrojenia ORP „Błyskawica” i jego przeobrażeniom. 
Istniejącą w tym względzie lukę postanowili wypełnić autorzy niniej
szego opracowania, dając zwięzły przegląd uzbrojenia okrętu na prze
strzeni jego 50-letniej już historii. Opis techniczny uzupełnili rysunka
mi w przekonaniu, iż umożliwią one pełniejsze, w marę dokładne po
znanie różnorodnego sprzętu uzbrojenia, jaki znajdował się — i jest tak
że dzisiaj — na pokładzie zasłużonego okrętu.

Kiedy w 1937 roku niszczyciel „Błyskawica” został zbudowany 
w stoczni angielskiej w Cowes, otrzymał on — podobnie jak siostrzany 
„Grom” — następujące uzbrojenie:

— 7 armat 120 mm wzoru 34/36, 3XII i 1x1,
— 4 armaty 40 mm wzoru 36, 2XII,
— 8 najcięższych karabinów maszynowych 13,2 mm wzoru 30, 4XH, 
— 6 wyrzutni torped 550/533 mm, 2XHI,
— 2 zrzutnie bomb głębinowych w rufowych tunelach podpokłado- 

wych,
— dwie pary szyn (tory minowe) do ustawiania min morskich.
Warto zwrócić uwagę, że uzbrojenie artyleryjskie zastosowane na 

okręcie było bardzo nowoczesne, skonstruowane w latach 1934—1936, 
jedynie karabiny maszynowe (francuskie) pochodziły z 1930 roku. Uzbro
jenie okrętów typu „Grom” projektowano wykorzystując doświadcze
nia z okrętami produkcji francuskiej typu „Wicher”. Dopiero w tym 
zestawieniu widać, że dokonano rzeczywiście dużego postępu. Na „fran
cuzach” artyleria główna dział kalibru 130 mm (4><I) miała mniejszą 
szybkostrzelność, zasięg zaś zbliżony do dział Boforsa. Waga salwy była 
na nich około 30 kg mniejsza. Wadą artylerii głównej polskich — i nie 
tylko polskich — niszczycieli z tego okresu był zbyt mały kąt podniesie
nia luf, co nie pozwalało na prowadzenie ognia przeciwlotniczego.

Przy porównaniu artylerii przeciwlotniczej naszych niszczycieli 
w 1939 roku (działa Yickers Armstrong 40 mm na „Burzy” i „Wichrze” 
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oraz Bofors 40 mm wzór 36 na „Gromie” i „Błyskawicy”) rozwiązanie 
na okrętach budowanych w Wielkiej Brytanii było o wiele korzyst
niejsze. Ich działa bowiem ustawiono w płaszczyźnie symetrii okrętu, 
co umożliwiło prowadzenie ognia w większych sektorach. Były one przy 
tym łatwe w obsłudze i strzelały praktycznie bez zacięć — Vickersy na 
„Burzy” zacinały się bardzo często, toteż w czasie walki obsługa miała 
stale pod ręką młotek do odblokowywania zaciętego zamka. Trzeba zau
ważyć, że pociski Boforsów były nieco cięższe. Ważyły 0,955 kg w po
równaniu z 0,9 kg wagi pocisków Yickersów. Większa była również 
szybkość początkowa pocisku (900 m/sek. w porównaniu do 600 m/sek.). 
Ponadto na okrętach typu „Grom” artyleria plot, średniego kalibru była 
dwukrotnie liczniejsza od takiej samej artylerii na okrętach typu „Wi
cher”.

Na obu typach okrętów zastosowano ten sam rodzaj najcięższych 
karabinów maszynowych, tj. 13,2 mm „Hotchkiss” wz. 30 produkcji 
francuskiej, jednak na „Gromie” i „Błyskawicy” liczba karabinów była 
dwukrotnie większa (8 luf zamiast 4), rozmieszczonych w czterech po
dwójnych zestawach. Celowniki najcięższych karabinów maszynowych 
(Nkm) zaopatrzone były w konżugatory typu D.C.A.-940 (w okresie woj
ny okazało się jednak, że przy Nkm-ach i działkach przeciwlotniczych 
małych kalibrów bardziej sprawne są muszki kołowe, prostsze w ob
słudze i skuteczniejsze w działaniu).

Okręty typu „Grom” wyposażone zostały w dwie potrójne wyrzut
nie torpedowe tak skonstruowane, że dzięki odpowiednim wkładkom 
można było z nich strzelać torpedami różnych kalibrów. Celowniki tor
pedowe umieszczono nie tylko na wyrzutniach, ale również na pomoś
cie bojowym, skąd można było obracać aparatami (celować) i odpalać 
torpedy. Rozwiązanie to było nowością na polskich okrętach.

Zrzutnie bomb głębinowych umieszczone zostały pod pokładem. 
Bomby głębinowe wyrzucano przez dwa otwory w rufie przy pomocy 
przenośników łańcuchowych. Konstrukcja przenośników została w sto
sunku do okrętów typu „Wicher” zmieniona dla zapobieżenia wypada
niu, a także blokowaniu się w nich bomb podczas sztormu.

Przejście niszczycieli „Grom”, „Błyskawica” i „Burza” do Wielkiej 
Brytanii i następnie działanie okrętów z baz brytyjskich na różnych mo
rzach spowodowało konieczność dokonania zmian uzbrojenia, ze szcze
gólnym ukierunkowaniem go na zwalczanie samolotów i okrętów pod
wodnych.

Aby doraźnie zwiększyć obronę przeciwlotniczą okrętu, w pierwszym 
okresie wojny z braku innych środków, zamontowano na ORP „Błyska
wica” ręczne karabiny maszynowe systemu Lewis wz. 15 kalibru 7,7 
mm. Umieszczono je po dwa na jednej podstawie, np. na rufie okrętu. 
Liczba ręcznych karabinów’ maszynowych była zmienna. Przez pewien 
czas ustawiano także doraźnie na pomoście bojowym ręczny karabin 
maszynowy systemu Browning wzoru 28 (polski).

Od czerwca do listopada 1941 r. ORP „Błyskawica” przeszła w Co- 
wes remont, w czasie którego okręt został dość gruntownie przezbro- 
jony. Zdjęto karabiny maszynowe systemu Hotchkiss, a na ich miejsce 
ustawiono 4 działka przeciwlotnicze systemu Oerlikon kalibru 20 mm, 
strzelające pociskami wybuchowymi w odróżnieniu od pełnych pocis
ków karabinów maszynowych. Zdjęte zostały również działa artylerii 
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głównej kalibru 120 mm, a na ich miejsce zamontowano armaty uniwer
salne Mk XVI kalibru 101,6 mm firmy Vickers Armstrong, (po dwie 
w czterech wieżach). Miały one duży kąt podniesienia, co umożliwiało 
prowadzenie ognia przeciwlotniczego. Zamontowane zostały także cztery 
miotacze bomb głębinowych marki Thornycroft — po dwa na każdej 
burcie. Armaty przeciwlotnicze kalibru 40 mm Boforsa, ręczne kara
biny maszynowe i wyrzutnie torpedowe okrętu pozostały niezmienione. 
Przezbrojenie to w decydujący sposób zwiększyło obronę przeciwlotni
czą i przeciwpodwodną okrętu, osłabiając tylko nieznacznie siłę artylerii 
głównej. W tym okresie wojny zasadniczy wysiłek aliantów na morzach 
skierowany był na zwalczanie okrętów podwodnych i lotnictwa Trzeciej 
Rzeszy, a to w celu zapewnienia bezpieczeństwa konwojom dostarczają
cym sprzęt, uzbrojenie i żywność do walczącej Europy. Ciężkie okręty 
hitlerowskie wychodziły na rajdy rzadko i były zwalczane głównie przez 
ciężkie okręty brytyjskie i lotnictwo.

W czasie kolejnego remontu okrętu trwającego od kwietnia do po
łowy lipca 1942 roku, a odbywającego się w tej samej co poprzednio 
stoczni w Cowes, dokonane zostało następne przezbrojenie okrętu.

Zdemontowano trzyrurowe wyrzutnie torpedowe. Na miejsce wy
rzutni rufowej ustawiono 101,6 mm (4") armatę przeciwlotniczą Vic- 
kersa Mk IV. Działo to nie miało żadnej osłony. Ustawione było na spe
cjalnej platformie. W miejscu dziobowej (przedniej) wyrzutni ustawiono 
aparat torpedowy angielski czterorurowy. W sumie więc ilość rur tor
pedowych zmalała o dwie. Jedna z rur wyrzutni torpedowej przysto
sowana została do ewentualnego wykorzystania specjalnych bomb prze
ciw okrętom podwodnym, posiadających ładunek wybuchowy 1000 kg 
i nastawianych najczęściej na wybuch na głębokości 30 m. W czasie 
wystrzeliwania takiej bomby okręt musiał poruszać się z szybkością co- 
najimniej kilkunastu węzłów.

Wspomniane wyżej działo 101,6 mm (4") Mk IV było już konstruk
cją przestarzałą, ale ze względu na duży kąt podniesienia lufy (około 
80°) wykorzystywano je do celów obrony przeciwlotniczej. Zamonto
wanie platformy wraz z działem nie wpłynęło dodatnio na stateczność 
okrętu, dlatego też wT późniejszym okresie wojny armata ta została zde
montowana, zaś na jej miejsce przeniesiono aparat torpedowy. Stano
wisko dziobowego aparatu torpedowego pozostało wolne.

Rufowe zrzutnie bomb głębinowych umieszczone pierwotnie pod 
pokładem, zostały w czasie remontu w 1940 roku przeniesione na po
kład rufowy okrętu (otwory podpokładowe zaślepiono). Zmiana ta po
dyktowana była mniejszą awaryjnością i prostszą obsługą nowych 
zrzutni.

W tym samym 1940 roku zostało zdemontowane stare urządzenie 
podsłuchowe. Przy średnich i większych prędkościach nie mogło ono być 
używane ze względu na szumy wywołane opływem wody wokół niego. 
Zamontowano nowe urządzenie — Asdic; jego czujnik umieszczony zo
stał w pojemniku z płynem, co eliminowało szumy opływu wody.

W czasie tego samego remontu zamontowano na okręcie radar ar
tyleryjski i obserwacyjny. Wpłynęło to bardzo korzystnie na możliwość 
prowadzenia ognia artyleryjskiego oraz na sprawniejszą i bezpieczniej
szą nawigację. Ze względu na silne uzbrojenie artyleryjskie ORP „Bły
skawica” potocznie nazywany był niekiedy krążownikiem przeciwlotni
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czym. Walory uzbrojenia okrętu można było w pełni ocenić w czasie 
ciężkich walk z lotnictwem hitlerowskim u wybrzeży północnej Afryki 
w końcu 1942 roku. W dniu 11 listopada tego roku pod Bougie (Algie
ria) okręt był atakowany przez liczne samoloty hitlerowskie i tylko dzię
ki silnej artylerii przeciwlotniczej oraz mistrzowskim manewrom do
wódcy okrętu kpt. mar. Ludwika Lichodziejewskiego nie został znisz
czony, choć miał liczne uszkodzenia od odłamków bomb. W walce poległo 
wtedy 3 marynarzy, a 33 dalszych zostało rannych.

W lipcu 1947 roku niszczyciel powrócił do kraju pod dowództwem 
kmdr. ppor. Bolesława Romanowskiego. Od tego czasu jego uzbrojenie 
przechodziło kolejne zmiany. W artylerii głównej wymieniono jedynie 
lufy na 100 mm produkcji radzieckiej o większej długości, a więc i więk
szym zasięgu ognia. Inne elementy artylerii głównej pozostały do dzi
siaj niezmienione.

Działa przeciwlotnicze kalibru 40 mm Boforsa zamienione zostały 
na działa kalibru 37 mm wz. 39. Dzięki dłuższym lufom i innym nabo
jom mają one większy zasięg, choć nieco lżejsze pociski.

Zmienione zostały również oryginalne miotacze bomb głębinowych 
na sprzęt radziecki typu BMB-2 (miotacz o trzystopniowym regulowa
niu i dwukrotnie większym zasięgu). Okręt wyposażono także w trzy- 
rurową wyrzutnię produkcji radzieckiej. Stanowisko dawnej pierwszej 
(dziobowej) wyrzutni pozostawiono nadal wolne.

Zrozumiałe jest, że w okresie powojennym wymienione i uzupeł
nione zostały systemy kierowania ogniem. Okręt przez cały czas swej 
służby w linii miał uzbrojenie w pełni sprawne i odpowiadające innym 
okrętom tej samej klasy na świecie.

W zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej zachowały się następu
jące eksponaty z uzbrojenia ORP „Błyskawica”:

— 40 mm armata typu Bofors (przeciwlotnicza),
— 20 mm działko przeciwlotnicze Oerlikon,
— miotacz bomb głębinowych typu Thornycroft.
Uzbrojenie z końcowego okresu służby liniowej zostało zachowane 

na okręcie-muzeum. Jedynie na prawej burcie wymieniono miotacze 
bomb głębinowych BMB-2 na miotacze typu Thornycroft, tzn. przywró
cono miotacze jakie były używane na okręcie w okresie wojny.



dane
taktyczno-techniczne
UZBROJENIA OKRĘTOWEGO



Armata morska kaliber 120 mm wz. 34/36 „Bofors”, 1XI, 3XII
— długość lufy — 50 kalibrów,
— donośność — 19 400 metrów,
— • nabój zespolony,

—- waga pocisku — 24 i 22,7 kg (kruszący i oświetlający),
— kąt podniesienia; —10° +30°,
— szybkostrzelność — 8 do 9 strzałów/minutę z jednej lufy,
— zamek bocznoklinowy,
— podstawa morska w półwieży,
— waga podwójnego działa z podstawą i maską — 20 500 kg,
— ładowanie działa możliwe tylko przy kącie podniesienia do +15°.

Armata przeciwlotnicza 40 mm wz. 36 „Bofors”, 2XII
— donośność — 9400 metrów,
— pułap — 4500 metrów,
— • nabój zespolony,
— waga pocisku 0,955 kg,
— kąt podniesienia; —10° +90°,
— szybkostrzelność teoretyczna — 120 strzałów/minutę z jednej lufy,
— zamek automatyczny,
— amunicja w łódkach po 4 sztuki,
— podstawa morska zaopatrzona w urządzenie przechyłowe (możliwość niwelacji 

przechyłów okrętu),
— chłodzenie luf — wodne,
— muszki kołowe,
— celowanie ręczne (dwóch celowniczych — kierunku i podniesienia),
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Armata uniwersalna kaliber 101,6 mm (4") Vickers — Armstrong Mk XVI, pod
stawa Mk XIX, 4X11
— długość lufy —- 45 kalibrów,
— donośność — 18 000 metrów,
— pułap — około 12 000 metrów,
— nabój zespolony — 34 kg,
— waga pocisku — około 16 kg,
— kąt podniesienia ; -10° +85°,
— szybkość początkowa pocisku — 835 m/sekundę,
■ — szybkostrzelność — 8 do 9 strzałów/minutę z jednej lufy, 
— zamek klinowy.

Armata uniwersalna kaliber 101,6 mm (4") Vickers — Armstrong Mk IV, 1XI
— długość lufy — około 40 kalibrów,
— kąt podniesienia +80°,
— szybkostrzelność — 6 do 8 strzałów/minutę,
— podstawa morska bez osłony.
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Działko przeciwlotnicze 20 mm Ocrlikon, 4XI
— długość lufy — 70 kalibrów,
— donośność — 5700 metrów,
— ■ waga pocisku ■— 0,24 kg,
— kąt podniesienia +75°,
— szybkostrzelność — 465 strzałów/minutę,
— magazynek bębnowy,
— muszka kołowa,
— waga z podstawą — 244 kg.
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Najcięższy karabin maszynowy 13,2 mm Hotchkiss wz. 30, 4XII
— długość lufy (z tłumikiem) — 100 cm,
— gwint lewoskrętny ośmiobruzdowy,

donośność — 6500 metrów,
— pułap praktyczny — 3000 metrów,
— waga pocisku — 0,118 kg,
— szybkość początkowa pocisku — 800 metrów/sekundę,
— kąt podniesienia; —5° +85°,
— szybkostrzelność — 450 strzałów/minutę,
— magazynki łukowe na 30 naboi każdy,
— waga zdwojonego Nkm — 350 kg, 
— zasada działania — odprowadzenie gazów przez boczny otwór w lufie.

7,7 mm ręczny karabin maszynowy Lewis wz. 15
— długość lufy — 660 mm,
— szybkość początkowa pocisku — 760 do 860 metrów/sekundę,
— szybkostrzelność — 300 strzałów/minutę,
— waga broni — 11,75 kg,
— waga naboju — 24 do 26,8 g,
— system działania — odprowadzenie gazów przez boczny otwór w lufie,
— ryglowanie przez obrót zamka,
— chłodzenie powietrzem przez zastosowanie żebrowej chłodnicy aluminiowej w os

łonie z blachy,
— magazynek bębnowy na 47 naboi.
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7,92 ręczny karabin maszynowy wz. 28 Browning (polski)
— ■ ciężar broni — 9,5 kg,
— szybkość początkowa pocisku — 850 metrów/sekundę,
- — magazynek o pojemności 20 naboi,
— amunicja strzelecka typu Mauser smugowa, zwykła, przeciwpancerna.

100 mm armata uniwersalna z aktualnego wyposażenia okrętu, 4*  II
— długość lufy (produkcji radzieckiej) — 53 kalibry,
— zasięg maksymalny — 21 180 metrów,
— waga naboju — 34 kg,
— szybkostrzelność praktyczna 12—16 strzałów/minutę,
— pozostałe części działa produkcji angielskiej.
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37 mm armata przeciwlotnicza wz. 39 produkcji radzieckiej, 2XI, 2XII
— długość lufy — 72 kalibry,
— donośność — 8500 metrów,
— szybkość początkowa pocisku — 880 metrów/sekundę,
— ciężar pocisku — 0,732 kg,
— szybkostrzelność — 180 strzałów/minutę z jednej lufy,
— kąt podniesienia; —5° +85°,
— nabój zespolony,
— amunicja w łódkach,
— zamek automatyczny,
— stosowane w wersji podwójnej z lufami chłodzonymi wodą i w wersji poje

dynczej (lufa chłodzona powietrzem).
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Miotacz bomb głębinowych Thornycroft
— materiał miotający — proch czarny,
— zasiąg — około 60 metrów,
— odpalanie bezpośrednie lub z głównego stanowiska dowodzenia.

Miotacz bomb głębinowych typu BMB-2 (beztrzonowy miotacz bomb) produkcji 
radzieckiej
— materiał miotający — proch,
— zasięg — 40, 80 i 120 metrów w zależności od nastawienia.
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Wyrzutnia torpedowa 550 mm konstrukcji polskiej, produkcji angielskiej, 2XIII
(brak rysunku)
— reduktory na 533 mm i 450 mm,
— odpalanie torped sprężonym powietrzem lub ładunkiem prochu dymnego (czar

nego),
— naprowadzanie aparatu bezpośrednie lub z głównego stanowiska dowodzenia,
— celowniki polskie PZO,
— ciężar aparatu trzyrurowego 9110 kg,
— długość aparatu 9030 mm w stanie rozłożonym,
— pojemność butli ze sprężonym powietrzem 100 litrów, ciśnienie 60 kg.

Wyrzutnia torpedowa 533,4 mm produkcji angielskiej (wyposażenie z okresu woj
ny), ix IV 
— odpalanie torped sprężonym powietrzem lub ładunkiem prochu czarnego, 
— rozsunięcie rur do 7°, 
— długość aparatu 8730 mm, 
— obracanie i celowanie bezpośrednie łub z głównego stanowiska dowodzenia, 
— wyrzucanie torped na odległość kilkunastu metrów (dalej torpedy poruszały się 

w wodzie przy pomocy własnego napędu).

Wyrzutnia torpedowa 533,4 mm produkcji radzieckiej z powojennego wyposażenia 
okrętu, 1XIH
— odpalanie torped sprężonym powietrzem lub ładunkiem prochu dymnego, 
— obracanie i celowanie bezpośrednie lub z głównego stanowiska dowodzenia, 
— długość aparatu 8842 mm,
— pojemność butli na sprężone powietrze — 43 litry,
— ciśnienie robocze w butli ■— 150 atmosfer,

■— zewnętrzne rury rozsuwane o kilka stopni do salwy wachlarzowej.
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Brak materiałów ikonograficznych do wyrzutni torpedowych 
z pierwszego wyposażenia okrętu uniemożliwił wykonanie ich rysunku. 
Z tych samych powodów rysunek działa przeciwlotniczego Vickers Arm
strong Mk IV przedstawia jedynie przypuszczalny wygląd działa. Co się 
tyczy planu generalnego okrętu z 1937 roku, to został on wykonany 
w oparciu o dokumentację techniczno-okrętową, a więc źródło najbar
dziej wiarygodne. Plan zawiera pewne modyfikacje w stosunku do ry
sunków okrętu dotychczas wykonanych. Odnosi się to m.in. do wyso
kości nadbudówek i komina z kołpakiem.

Autorzy opracowania wyrażają przekonanie, że ich artykuł choć 
z istoty swojej całkowicie techniczny, przyczyni się do pełniejszego po
znania historii zasłużonego okrętu w roku, w którym Marynarka Wo
jenna uroczyście obchodzi jego 50-lecie.







KMDR DR WŁADYSŁAW BIAŁEK

Z REJSÓW ZAGRANICZNYCH
ORP „ISKRA”

Odbudowa niepodległego państwa polskiego w 1918 r. z niewielkim 
dostępem do Bałtyku, organizacja floty dla ochrony granicy morskiej 
i utworzenie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej dla kształcenia 
kadr oficerskich spowodowało, że Kierownictwo Marynarki Wojennej 
podjęło decyzję o zakupieniu okrętu żaglowego. W 1926 r. przyjęto 
ofertę holenderskiego przedsiębiorstwa handlu statkami „Naamlooze 
Yennotschap D. C. Muhrings Scheepvaart et Handel Maatschappy” z sie
dzibą w Rotterdamie. Zaoferowało ono sprzedaż szkunera trzymaszto- 
wego, który po niewielkiej przebudowie odpowiadał wymaganiom okrę
tu szkolnego.

W dniu 16 grudnia 1926 r. dyrektor przedsiębiorstwa Dirk Cornelis 
Muhring i reprezentanci strony polskiej kmdr ppor. inż. Zdzisław Ślad- 
kowski oraz kpt. rez. Tadeusz Ziółkowski podpisali akt kupna-sprzedaży 
na szkuner za sumę 3900 funtów szterlingów1. Marynarka Wojenna we
szła w posiadanie okrętu żaglowego do celów szkoleniowych, który otrzy
mał nazwę „Iskra”.

Żaglowiec został zbudowany w holenderskiej stoczni braci Muller 
w Foxhall. Zwodowany 19 czerwca 1917 r. otrzymał nazwę „Vlissin- 
gen”. Początkowo stanowił własność przedsiębiorstwa „Zeevaat Maat- 
sch&ppis” i zarejestrowany był w Groningen. W 1921 r. zakupiła go an
gielska spółka z Glasgow A. Kennedy Son Ltd., zmieniając mu nazwę 
na „St. Blane”.

W chwili zakupu „Iskra” znajdowała się w szkockim porcie Gran- 
gemouth, dokąd w grudniu 1926 r. przybył por. mar. Julian Laskowski 
w celu jej odbioru. Załogę na przejście okrętu do kraju skompletowano 
z żaglowca szkolnego Szkoły Morskiej w Tczewie „Lwów”, którą kie
rował jego komendant kpt. ż. w. Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz. 12 
stycznia 1927 r. okręt przybył do Gdyni i został wcielony w skład Ma
rynarki Wojennej2.

W celu adaptacji szkunera dla potrzeb szkolenia podchorążych za
warto w sierpniu 1927 r. umowę ze stocznią gdańską „Danziger Werft”, 

1 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), akta Kierownictwa Marynarki Wo
jennej (KMW), t. 870, Akta zakupu okrętu.

2 CAW, Akta Dowództwa Floty, t. 7, Rozkazy dzienne (Rdz.) dowódcy (d-cy) 
Floty nr 12 z 13.1.1927 r. ,
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lenia podchorążych kilka funkcji: adaptacyjną, dydaktyczną i wycho
wawczą. Surowe warunki bytowe na okręcie stanowiły dodatkowy czyn
nik hartujący osobowość młodych ludzi. Był to jedyny w naszej Mary
narce Wojennej okręt, na którym podchorążowie spali w hamakach, 
a słodka woda była racjonowana. Zarówno rejony pływań, jak i cha
rakter praktyki dawały podchorążym maksimum korzyści, a rejsy szkol
ne okrętu do dalekich portów zagranicznych mimo trudności i niewy
gód były uznawane przez samych adeptów sztuki żeglarskiej za nie
zwykle pożyteczne. Wyrabiały w nich cechy psychofizyczne i zalety cha
rakteru nieodzowne w służbie marynarskiej, jak: odporność na niewy
gody, odwagę, sprawność fizyczną i psychiczną, umiejętność przezwy
ciężania lęku, nabieranie wiary w siebie i swoje siły, kształtowały ko
leżeństwo, zdolność podejmowania szybkich i celowych decyzji, opano
wanie, wdrażanie do dyscypliny i porządku wojskowego, a także wy
łuskiwały ludzi mało odpornych pod względem fizycznym i psychicz
nym na trudy związane z wykonywaniem zawodu oficera, chorążego 
czy podoficera morskiego.

Podczas dalekomorskich rejsów szkoleniowych podchorążowie otrzy
mywali także pewien zasób wiedzy teoretycznej i kształtowali umiejęt
ności praktyczne z nawigacji, locji, meteorologii, przeprowadzali obser
wacje i obliczenia astronomiczne, doskonalili znajomość języka angiel
skiego i rosyjskiego, pełnili służby wachtowe, osobiście uczestniczyli we 
wszelkiego rodzaju pracach okrętowych, co umożliwiało im bezpośred
nie poznanie wymogów stawianych marynarzom odbywającym zasadni
czą służbę wojśkową.

W czasie przejść i postojów na redach zwracano szczególną uwagę 
na szybkość stawania słuchaczy do alarmów, bezbłędne wykonywanie 
manewrów i punktualne zmiany wacht. Sprzyjało to wyrabianiu punk
tualności, uczyło szybkiego działania i wdrażało do porządku wojsko
wego. Pobyt w portach zagranicznych był okazją do poznania ceremo
niału morskiego, a także kultury i obyczajów mieszkańców odwiedza
nych portów i krajów. Dla młodych podchorążych zwiedzanie odle
głych, a w wielu przypadkach egzotycznych krajów było równocześnie 
spełnieniem ich młodzieńczych marzeń wyrosłych z romantyzmu mor
skiego. Stanowiło największą atrakcję, a równocześnie nagrodę za de
cyzję poświęcenia się trudnej służbie w Marynarce Wojennej.

Znaczenie rejsów zagranicznych wybiegało znacznie poza sferę 
efektów czysto szkoleniowych. Wizyty okrętu służyły także utrzymaniu 
łączności z wychodźstwem polskim, kształtowały ich stosunek do Ma
cierzy, przybliżały im Ojczyznę, której cząstkę uosabiał okręt. Stąd tak 
gorące powitania, radosne spotkania, liczne dowody wzruszenia, sym
patii i ofiarności wobec załogi i okrętu ze strony Polonii, szczególnie 
tam, gdzie znajdowały się jej większe skupiska.

Była też „Iskra” skutecznym ambasadorem naszego narodu w od
wiedzanych krajach. Wszędzie dokąd zawijała, świadczyła o Polsce, o ży
wotności narodu, który po długim okresie rozbiorów odzyskał niepod
ległość, a po latach okupacji hitlerowskiej budował nowe, socjalistyczne 
stosunki społeczno-ekonomiczne. Okręt przybliżał nasz kraj i prawdę 
o nim społeczeństwom, które w okresie międzywojennym karmione były 
propagandą rewizjonizmu niemieckiego, a po drugiej wojnie światowej 
propagandą antysocjalistyczną. „Iskra” demonstrowała naszą obecność 



w rodzinie morskich narodów świata i zaprzeczała obiegowym opiniom, 
że Polska to sezonowy twór Traktatu Wersalskiego, podkreślała także 
przeobrażenia polityczne jakie zaszły w Polsce Ludowej, w tym trwa
łość i niepodważalność nowego kształtu terytorialnego.

W rejsach do krajów sojuszniczych na wschodzie i zachodzie okręt 
umacniał ideę braterstwa broni i zacieśniał więzy współpracy trzech 
flot na Bałtyku, współdziałających w ramach Układu Warszawskiego. 
Sprzyjało to umacnianiu internacjonalistycznych więzi między naroda
mi i państwami socjalistycznymi. Zgodnie z generalnymi kierunkami 
polityki zagranicznej Polski Ludowej „Iskra” wnosiła także swój wkład 
do idei pokojowego współistnienia na szlaku rejsów do państw o odmien
nych ustrojach politycznych. Pełniąc rolę ambasadora pod żaglami ła
mała występującą niekiedy niechęć i obojętność wobec narodu polskie
go i jego socjalistycznego państwa oraz pozyskiwała nowych przyjaciół 
wśród społeczeństw, których wyobrażenia o Polsce były deformowane 
celową propagandą. Służyły temu spotkania z miejscowymi władzami, 
dziennikarzami, społeczeństwem oraz udostępnianie okrętu do zwiedza
nia miejscowej ludności, jak i liczne artykuły prasowe o okręcie i Polsce.

Propagowała także „Iskra” naszą Marynarkę Wojenną. To dzięki 
niej polska bandera wojenna po raz pierwszy zawitała w Stanach Zjed
noczonych, we Włoszech, Grecji, Jugosławii i Portugalii. To „Iskra” 
i jej załoga swym brawurowym przejściem przez Atlantyk podczas cy
klonu stawiana była jako wzór dobrego opanowania rzemiosła żeglar
skiego. Wszędzie, gdziekolwiek okręt wchodził, jego załoga była wita
na bardzo serdecznie. Marynarze i podchorążowie zdobywali pochwały 
i uznanie za doskonałą postawę w obcych portach oraz wysoki poziom 
wyszkolenia. Wzorowa postawa i zachowanie marynarzy oraz podcho
rążych budziły szacunek, uznanie, sympatię, a nawet wdzięczność miej
scowej ludności, jak to miało miejsce w sierpniu 1932 r. w Cherbourgu, 
kiedy pchor. Jerzy Bułak z narażeniem życia, wobec tłumu bezradnych 
ludzi uratował tonącą dziewczynkę.

Wizyty ORP „Iskra” w obcych portach sprzyjały również zbliże
niu z marynarzami i podchorążymi innych marynarek wojennych. Po
przez wzajemne odwiedziny, wycieczki, zwiedzanie okrętów, poznawa
no sprzęt bojowy innych sił morskich, zapoznawano się z nowościami 
technicznymi, tak niezbędnymi przyszłym dowódcom. Jednocześnie stałe 
informacje o okręcie i jego rejsach do innych państw w polskiej prasie, 
radio i telewizji, przybliżały młodzieży morze, rozbudzały w niej ro
mantyzm służby pod żaglami i pracy na morzu oraz sprzyjały rekru
tacji kandydatów do szkół morskich.

„Iskra” była szczęśliwym okrętem, żaglowcem o własnym charak
terze, co pozwoliło jej wychodzić obronną ręką z najgorszych opresji. 
Zawdzięczała to swoim niezaprzeczalnym walorom technicznym oraz 
kadrze, która nią dowodziła i załodze, która ją obsługiwała, jak również 
dbała o żywotność okrętu. Stabilność i system grodzi wodoszczelnych 
zapewniały „Iskrze” wysokie parametry niezatapialności, czego dowo
dem było zderzenie z „Grey County” oraz walka z tornado na Atlanty
ku i Morzu Śródziemnym. Budziło to podziw w narodach o bogatych 
tradycjach żeglarskich, a marynarka belgijska zwróciła się nawet z proś
bą do poselstwa polskiego o nadesłanie rysunków technicznych i kon
strukcyjnych żaglowca.

53



W swojej długiej historii okrętem dowodziło 15 dowódców okrętu, 
23 zastępców dowódców okrętu i 9 bosmanów okrętowych. Kilku dowód
ców „Iskry” z okresu międzywojennego zdobyło uznanie w działaniach bo
jowych w czasie drugiej wojny światowej jako świetni dowódcy okrę
tów. Kpt. mar. Henryk Eibel — dowódca okrętu w latach 1928—1929, 
dowodził później niszczycielem „Garland” w jego słynnym „krwawym 
rejsie” do Murmańska, w maju 1942 r. za który został odznaczony or
derem Virtuti Militari i brytyjskim Distinguished Service Order. Kmdr 
ppor. Stefan de Walden, dowódca okrętu z lat 1930—1932, który kiero
wał nim w czasie najdłuższego rejsu do Stanów Zjednoczonych przez 
trzy dni dowodził niszczycielem „Wicher”, walcząc w obronie Wybrze
ża w 1939 r. Kmdr ppor. Stanisław Nahorski dowódca „Iskry” z lat 
1933—1936, wyróżnił się dowodząc niszczycielem „Błyskawica” w okre
sie walk o Narwik i ewakuacji wojsk brytyjskich spod Dunkierki. Kmdr 
por. Aleksander Hulewicz, dowódca „Iskry” w 1937 r., w czasie wojny 
dowodził niszczycielem „Grom” i brał udział w walkach o Narwik. Jako 
jedyny polski oficer i jeden z nielicznych cudzoziemców został osobiście 
udekorowany przez króla Jerzgo VI orderem Distinguished Service Or
der. Kpt. mar. Romuald Tymiński, znany żeglarz jachtowy, dowodził 
w walkach na Morzu Śródziemnym niszczycielem eskortowym „Ślązak”, 
a później krążownikiem „Dragon”. Kmdr Julian Czerwiński, który po 
wojnie przyprowadził „Iskrę” do kraju, ostrogi bojowe zdobył w 1939 
roku na „Wichrze”, walcząc w obronie Wybrzeża (w latach 1947—1948 
był adiutantem Marszałka Polski Michała Roli Żymierskiego). Szczegól
ną postacią wśród dowódców był kmdr ppor. Antoni Sobczyk. Przeszedł 
on wszystkie szczeble żeglarskiego wtajemniczenia na „Iskrze”, od ha
maka marynarza do salonu dowódcy. Legendarną postacią był także 
chor. mar. Bolesław Nowakowski, który przez 22 lata nieprzerwanej służ
by na stanowisku bosmana okrętowego „Iskry”, ustanowił rekord w Ma
rynarce Wojennej.

Wypada podkreślić, że historię tego niezwykłego okrętu tworzyły 
całe pokolenia marynarskiej służby, tak z okresu II Rzeczypospolitej 
jak i Polski Ludowej. Wnosiły one swój wkład w tworzenie niepowta
rzalnej atmosfery na białym szkunerze, uczestnicząc w wykonywaniu 
przez okręt jego zadań szkoleniowych w ciągu kilku dziesięcioleci.

Eksploatacja okrętu po roku 1977 nie była już możliwa bez prze
prowadzenia generalnego remontu. Analiza ekonomiczna zakresu prac 
remontowych wykazała jednak, że bardziej opłacalne będzie wybudowa
nie nowej jednostki, niż remontowanie dawnej. Dlatego też zapadła de
cyzja wycofania okrętu z czynnej służby.

W dniu 26 listopada 1977 r. w porcie wojennym Gdynia odbyła się 
uroczystość ostatniego opuszczenia bandery na okręcie szkolnym „Is
kra”. Po 60 latach pływania i 50 latach służby pod biało-czerwoną ban
derą dzieje niezwykłego w swej żywotności okrętu dobiegły końca.

Pożegnalna uroczystość zgromadziła wiele osobistości z dowódcą 
Marynarki Wojennej wiceadmirałem Ludwikiem Janczyszynem na cze
le. Przybyli również byli dowódcy okrętu i członkowie załogi. Dowódca 
Marynarki Wojennej w okolicznościowym przemówieniu przypomniał 
długoletnie dzieje ORP „Iskra”. W ciepłych słowach pożegnał okręt 
ostatni jego dowódca kmdr por. Ryszard Ułamek, pod którego rozkaza
mi „Iskra” odbywała rejsy od 1971 r. do dnia opuszczenia bandery. 
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punktem kulminacyjnym uroczystości był moment opuszczenia bandery 
wojennej i proporca Marynarki Wojennej. Przy dźwiękach hymnu naro
dowego kmdr por. R. Ułamek i ostatni zastępca dowódcy okrętu kpt. 
mar. Jerzy Bugajski dokonali tej ceremonii. Kmdr por. R. Ułamek prze
kazał następnie oba historyczne symbole okrętu dowódcy Marynarki 
Wojennej. Specjalny poczet WSMW przejął banderę i proporzec z rąk 
wiceadm. L. Janczyszyna i wraz z dzwonem okrętowym złożył je w sali 
tradycji morskiej uczelni, gdzie przechowywane są do dziś, stanowiąc 
jedną z najcenniejszych jej pamiątek. Uroczystość zakończyła defilada 
pododdziałów szkolnych na nabrzeżu portu6.

W dniu 12 grudnia 1977 r. dowódca Marynarki Wojennej na pod
stawie zgody wyrażonej przez ministra Obrony Narodowej i Głównego 
Inspektora Techniki WP wydał rozkaz kasacji okrętu do kwietnia 
1978 r.7

Okręt przestał istnieć. Pozostała legenda o białym szkunerze, wpi
sana w historię Marynarki Wojennej i jej uczelni, Wyższej Szkoły Ma
rynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Dzisiaj cieszy fakt, że 
od kilku już lat istnieje nowa barkentyna o tej samej nazwie, która 
przejęła chlubne tradycje swojej poprzedniczki. Podniesienie bandery 
wojennej na nowej „Iskrze” odbyło się 11 sierpnia 1982 r.

„Iskra” II wzbudziła zainteresowanie i uznanie środowisk społecz
nych wielu regionów kraju. Wyrazem tego było ufundowanie dzwonu 
Okrętowego dla „Iskry” jako daru członków Okręgu Warszawskiego Li
gi Morskiej. Został on przekazany załodze żaglowca przez delegację Za
rządu Okręgu w dniu 12 października 1982 r. Kontynuacją tradycji za
pisanych przez poprzednią „Iskrę” było wyhaftowanie dwustronne spe
cjalnej bandery Marynarki Wojennej z białego i czerwonego atłasu 
z pięknym srebrnym orłem przez uczennice szkolnego koła Ligi Mor
skiej w Studium Nauczycielskim im. C. K. Norwida w Radzyminie. Ban
dera wręczona została dowódcy okrętu podczas obrad II Walnego Zjaz
du Ligi Morskiej w Gdyni w dniu 8 marca 1986 r.

Piękne i bogate tradycje jakie zapisały w historii Marynarki Wo
jennej i jej uczelni załogi dawnej „Iskry” powinny stać się wzorem do 
naśladowania i pomnażania przez załogi nowej barkentyny. Oby dzieje 
nowej „Iskry” były równie szczęśliwe jak jej poprzedniczka. Niech pod 
żaglami pięknej barkentyny wyrastają następne pokolenia wiernych 
strażników praw Polski do morza.

6 Pożegnanie ORP „Iskra”, „Przegląd Morski”, 1977, nr 12, s. 74.
7 Kancelaria WSMW, Teczki rozkazów dowódcy Marynarki Wojennej za 1977 r. 

Rozkaz dowódcy Marynarki Wojennej w sprawie spisania ze stanu Marynarki Wo
jennej czterech jednostek pływających.



I. WYKAZ REJSÓW ZAGRANICZNYCH ORP „ISKRA” W LATACH 1928—1974

Lp. Trasa rejsu Czas rejsu Ilość Mm

1. Lipawa — Ozylia — Hanko — Helsin
ki — Visby 15 — 30.06.1928 905,8

2. Langesund — Dunkierka — Wight — 
Leixoes — Casablanca — Cherbourg — 
Dover — Hull 18.07. — 29.11.1928 4983,0

3. Lizbona — Funchal — Santa Cruz — 
Puerto de La Luz — Horta — Santa 
Cruz — Horta — Ponta Delgada — 
Cherbourg 9.05. — 13.08.1929 7752,0

4. Sztokholm 8.09. — 25.09.1929 660,0
5. Wyborg 8. — 21.10.1929 1068,0
6. Cherbourg — Portsmouth — Puerto de 

La Luz — Santiago de Cuba — New
port — Brest 7.05 — 23.10.1930 11 578,0

7. Lizbona — Cagliari — Neapol — La 
Valletta — Bizerta — Ponta Delgada 
— Antwerpia 16.05. — 29.10.1931 7561,0

8. Cherbourg — Lizbona — Horta — De- 
vonport 30.07. — 23.11.1932 6148,0

9. Dungeness — Cherbourg — Porto — 
Palma — Bizerta — Funchal — Brest — 
Kristiansand 6.05. — 21.09.1934 6891,5

10. Halsingborg — Lizbona — Palma — 
Algier — Lanzarote — Santa Cruz — 
Ponta Delgada — Dover — Skagen 
— Malmó 20.05. — 24.09.1935 8183,0

11. Hawr — Kadyks — Palma — Casablan
ca — Funchal — Ponta Delgada — 
Dungeness — Gravesend 20.05. — 23.09.1936 7296,0

12. Hawr — Lizbona — Golfo di Palma — 
Cagliari — Casablanca — Funchal — 
Ponta Delgada — Cherbourg 20.05. — 28.09.1937 7818,0

13. Kóge — Gravesend — Deal — Havr — 
Oran — Dubrownik — Korfu — Casa
blanca — Ponta Delgada — Amsterdam 15.05. — 28.09.1938 9610,8

14. Malmó — Gravesend — Lizbona — 
Oran — Salerno — Faleron — Bizerta 
— Casablanca — Safi Casablanca — 
Port Lyautey 6.05. — 13.10.1939 6000,0

15. Port Lyautey — Gibraltar — Ports
mouth 25.06.1940 — 2.07.1948 3637,0

16. Leningrad 25.08. — 10.09.1949 1750,0
17. Lipawa (Liepaja) 23.08. — 1.09.1956 560,0
18. Bałtijsk 7.09. — 13.09.1956 110,0
19. Leningrad 17.06. — 1.07.1958 1750,0
20. Murmańsk 4.06. — 22.07.1959 4098,0
21. Gibraltar — Aleksandria — Casablanca 2.05. — 2.08.1961 9333,0
22. Rostock 22.05. — 12.06.1962 737,8
23. Helsinki 24.07. — 11.08.1962 1440,0
24. Rostock 30.06. — 19.07.1965 750,0
25. Leningrad 29.07. — 27.08.1965 1629,0
26. Naantali — Ryga 27.06. — 19.07.1966 1404,8
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Lp. Trasa rejsu Czas rejsu Ilość Mm

27. Sztokholm — Tallinn 1.08. — 28.08.1966 1456,7
28. Kopenhaga — Hawr — Bergen 3.07. — 23.08.1967 3521,0
29. Rostock 3.07. — 30.07.1968 1200,0
30. Kłajpeda 6.08. — 26.08.1968 1138,0
31. Góteborg — Kotka 3.07. — 2.08.1969 1755,9
32. Leningrad 6.08. — 22.08.1969 1347,6
33. Algier — Oran 21.06. — 26.08.1970 5438,6
34. Bałtijsk —■ Stralsund 5. — 26.07.1971 900,0
35. Windawa — Sassnitz 7.08. — 23.08.1971 954,4
36. Turku 28.07. — 10.08.1972 742,0
37. Ryga 12.08. — 23.08.1972 763,7
38. Tallinn 1.07. — 28.07.1973 1359,0
39. Wismar 2.08. — 25.08.1973 1168,0
40. Kopenhaga („Operacja Żagiel 74”) 1.07. — 18.07.1974 950,0
41. Leningrad — Helsinki 25.07. — 15.08.1974 1257,0

Razem Mm: 145 758,8

II. WYKAZ DOWÓDCÓW ORP „ISKRA” W LATACH 1926—1977

Lp. Stopień Nazwisko i imię Czasokres

1. por. mar. Laskowski Julian 22.12.1926 — 22.03.1927
2. kpt. mar. Eibel Henryk 26.10.1928 — 24.01.1930
3. kmdr ppor. De Walden Stefan 24.01.1930 — 15.04.1933
4. kmdr ppor. Nahorski Stanisław 15.04.1933 — 9.12.1936
5. kmdr ppor. Hulewicz Aleksander 9.12.1936 — 30.12.1937
6. por. mar. Filutowicz Stefan 30.12.1937 — 9.01.1938
7 kpt. mar. Nałęcz-Tymiński Romuald 9.01.1938 — 9.04.1938
8. kmdr ppor. Umecki Jerzy 9.04.1938 — 18.10.1939
9. mat Wolny Leon 18.10.1939 — 20.06.1940

10. kpt. ż. w.
por. mar. rez.

Gorazdowski Stefan 20.06.1940 — 26.06.1940

11. kmdr ppor. Konarski Tadeusz 1.04.1947 — 5.06.1948
12. kpt. mar. Czerwiński Julian 5.06.1948 — 6.07.1948
13. kmdr ppor. Konarski Tadeusz 6.07.1948 — 13.03.1949
14. kpt. mar. 

kmdr ppor.
Sobczyk Antoni 13.03.1949 — 15.01.1953

15. por. mar. 
kpt. mar.

Worytkiewicz Zbigniew 15.01.1953 — 2.11.1956

16. kpt. mar. Kucharski Stefan 2.11.1956 — 1.03.1957
17. kmdr por. Czerwiński Julian 1.03.1958 — 23.01.1961
18. kpt. mar. 

kmdr ppor.
Kucharski Stefan 23.01.1961 — 27.06.1966

19. kpt. mar. 
kmdr ppor.

Bigaj Piotr 27.06.1966 — 6.11.1970

20. kmdr ppor. 
kmdr por.

Ułamek Ryszard 6.11.1970 — 26.11.1977
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III. WYKAZ ZASTĘPCÓW DOWÓDCY ORP „ISKRA” W LATACH 1928—1977

Lp. Stopień Nazwisko i imię Czasokres

1. kpt. mar. Lewicki Anatol 21.02.1928 — 7.03.1929
2. kpt. mar. Kwiatkowski Stefan 7.03.1929 — 9.01.1931
3. por. mar. Dany luk Józef 9.03.1931 — 21.03.1931
4. kpt. mar. Gebethner Stefan 21.03.1931 — 8.03.1932
5. kpt. mar. Nahorski Stanisław 8.03.1932 — 15.04.1933
6. por. mar. Szalewicz Zazimierz 15.04.1933 — 30.12.1933
7. ppor. mar. Maracewicz Wszechwład 30.12.1933 — 15.03.1934
8. kpt. mar. Konarski Tadeusz 15.03.1934 — 19.12.1934
9. por. mar. Lichodziejewski Ludwik 19.12.1934 — 22.01.1935

10. kpt. mar. Łomidze Wiktor 22.01.1935 — 10.05.1935
11. por. mar. Dany luk Józef 10.05.1935 — 6.01.1936
12. por. mar. Błeszyński Jerzy 6.01.1936 — 8.03.1936
13. kmdr ppor. Hulewicz Aleksander 8.03.1936 — 9.12.1936
14. kpt. mar. pil. Szalewicz Kazimierz 15.04.1933 — 30.12.1933
15. kpt. mar. Nałęcz-Tymiński Romuald 8.02.1938 — 5.10.1939
16. kpt. mar. Zeifert Jerzy 5.10.1939 — 18.10.1939
17. kpt. mar. Sobczyk Antoni 5.06.1948 — 6.07.1948
18. kpt. mar. Jakubowski Czesław 6.07.1948 — 24.10.1952
19. ppor. mar. 

por. mar.
Worytkiewicz Zbigniew 24.10.1952 — 15.01.1953

20. ppor. mar. 
por. mar.

Pawlak Zdzisław 15.01.1953 — 30.11.1955

21. por. mar. 
kpt. mar.

Kucharski Stefan 30.11.1955 — 23.01.1961

22. por. mar. Frąszczak Zbigniew 23.01.1961 — 26.05.1964
23. kpt. mar. Bigaj Piotr 26.05.1964 — 27.06.1966
24. kpt. mar. Kozielski Jan 27.06.1966 — 2.05.1967
25. kpt. mar. Apanowicz Jerzy 2.05.1967 — 29.01.1968
26. kpt. mar.

kmdr ppor.
Ułamek Ryszard 29.01.1968 — 4.11.1969

27. por. mar. Jankowski Leszek 4.11.1969 — 13.09.1971
28. kpt. mar. Zych Andrzej 10.12.1971 — 9.02.1972
29. por. mar. Bugajski Jerzy 9.02.1972 — 26.11.1977

IV. WYKAZ BOSMANÓW OKRĘTOWYCH ORP „ISKRA” W LATACH 1927—1977

Lp. Stopień Nazwisko i imię Czasokres

1. bosman Kaleta Jan 1927 — 1927
2. st. bosman Trapszyc Tomasz 1928 — 1933
3. st. bosman Woiński Stanisław 1934 — 16.04.1937
4. st. bosman Sobczyk Antoni 16.04.1937 — 9.04.1938
5. bosman Jakubowski Czesław 9.04.1938 — 18.10.1939
6. st. bosman Kalinowski Stanisław 03.1948 — 6.07.1948
7. bosman 

chor. mar.
Nowakowski Bolesław 6.07.1948 — 27.01.1970

8. bosman
st. bosman

Stelmasiak Stanisław 27.01.1970 — 24.11.1973

9. bosman Gądek Kazimierz 24.11.1973 — 26.11.1977
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V. WYKAZ ZAŁÓG ORP „ISKRA” W LATACH 1927—1939
1 SKŁAD ZAŁOGI ORP „ISKRA” W PRZEJŚCIU GRANGEMOUTH — GDYNIA 

(2—12.01.1927 R.)

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

1. dowódca okrętu por. mar. Laskowski Julian
2. pilot kpt. ż. w. Maciejewicz-Matyjewicz 

Konstanty
3. oficer nawigacyjny kpt. ż. w. Szczygielski Tadeusz
4. bosman okrętowy bosman Kaleta Jan
5. motorzysta bosman Sobieraj Jan
6. motorzysta bosman Grzelak
7. członek załogi Poczobutt
8. członek załogi Rowiński

Ponadto w skład załogi wchodziło dwóch (lub kilku) uczniów III kursu nawigacyjnego 
Szkoły Morskiej. (T. Szczygielski: Pod obcą i polską banderą, Gdańsk 1977, s. 162; J. Czer
wiński: Czterdzieści lat ORP „Iskra”, „Morze” 1968, nr 6, s. 6).

2. SKŁAD ZAŁOGI ORP „ISKRA” W REJSIE BAŁTYCKIM (5.06 —30.06.1928 R.)

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

1. dowódca okrętu kpt. mar. Eibel Henryk
2. zastępca d. o. kpt. mar. Lewicki Anatol
3. oficer wachtowy por. mar. Kwiatkowski Stefan
4. oficer wachtowy por. mar. Dzienisiewicz Stanisław
5. oficer kursowy por. mar. Salamon Władysław
6. lekarz okrętowy mjr lek. Szymkiewicz Zygmunt
7. doradca d/s żegl. gen. Zaruski Mariusz
8. bosman okrętowy st. bosman Trapszyc Tomasz
9. żaglomistrz bosman Sobczyk Antoni

10. radiotelegrafista mat Piekarski Kazimierz
11. elektrotechnik mat zaw. Kałuża Jan
12. podoficer rach. bosman zaw. Szynkler Zygmunt
13. ster-sygnalista boosmanmat Woiński Stanisław
14. ster-sygnalista bosmanmat Gwiaździński Władysław
15. ster-sygnalista mat Nakielny Marian
16. kierownik maszyn bosman Andrzejczyk Franciszek
17. motorzysta bosmanmat Rybicki Stanisław
18. motorzyrsta st. mar. ndt. Maćkowiak Wiktor
19. motorzysta mar. Ługowski Mirosław
20. sanitariusz st. mar. ndt. Dożelniawski Adam
21. piekarz mar. Macura Emil
22. kucharz mar. Ludziejewski Walerian
23. kucharz mar. Szwede Józef
24. pokładowy st. mar. Niewiński Wacław
25. pokładowy mar. Kleba Franciszek
26. pokładowy mar. Hujdus Antoni
27. pokładowy mar. Czajka Albin
28. pokładowy mar. Budzisz Jan
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Źródło: CAW, Akta Dowództwa Floty 1928, t. 8; M. Zaruski, Na pokładzie „Iskry”, War
szawa 1929, s. 3.

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

29. pokładowy mar. ndt. Sańko Józef
30. pokładowy mar. ndt. Kurr Stefan
31. ordynans mar. Świderski Bonifacy
32.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ordynans mar. Szatko Marian

Podchorążowie młodszego kursu SPMW 
mat pchor. Abramowski Czesław

mat pchor. Biskupski Bolesław
mat pchor. Busiakiewicz Jan
mat pchor. Ceceniowski Eligiusz
mat pchor. Gonera Bolesław
mat pchor. Jankowski Wiesław
mat pchor. Kamiński Tadeusz
mat pchor. Karnicki Borys
mat pchor. Kozak Stanisław
mat pchor. Kullechitz Fryderyk
mat pchor. May Jan
mat pchor. Pitułko Franciszek
mat pchor. Pohorecki Stanisław
mat pchor. Poważę Wacław
mat pchor. Przybyszewski Zbigniew
mat pchor. Rekner Jerzy
mat pchor. Tchórznicki Jan
mat pchor. Włosek Kazimierz
mat pchor. Wroński Bohdan

3. SKŁAD ZAŁOGI ORP „ISKRA” W REJSIE SZKOLNYM ODBYTYM W DNIACH 
9.05—13.08.1929 R. (7 OFIC. + 10 PODOFIC. + 11 MAR. + 18 PCHOR.)

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

1. dowódca okrętu kpt. mar. Eibel Henryk
2. zastępca d. o. kpt. mar. Kwiatkowski Stefan
3. oficer wachtowy por. mar. Dzienisiewicz Stanisław
4. oficer wachtowy por. mar. Bartoszyński Kazimierz
5. oficer wachtowy por. mar. Wojewódzki Zbigniew
6. lekarz okrętowy mjr lek. Szymkiewicz Zygmunt
7. oficer kursowy por. mar. Grochowski Aleksander
8. bosman okrętowy st. bosman Trapszyc Tomasz
9. żaglomistrz bosman Sobczyk Antoni

10. radiotelegrafista mat. zaw. Borowski Edward
11. elektrotechnik mat. zaw. Kałuża Jan
12. podof. rachunkowy mat. zaw. Słociński Wacław
13. sanitariusz mar. ndt. Traczyk Józef
14. kierownik maszyn bosman Andrzejczyk Franciszek
15. maszynista mat zaw. Maćkowiak Wiktor
16. pokładowy mat Możdżer Franciszek
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Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

17. pokładowy st. mar. Nakielny Marian
18. pokładowy bosmanmat Woiński Stanisław
19. pokładowy mar. Czapa Albin
20. pokładowy st. mar. Wesserlring Feliks
21. pokładowy st. mar. Antoszewski Włodzimierz
22. pokładowy mar. Malak Bernard
23. pokładowy mar. Michałowski Włodzimierz
24. pokładowy mar. Kleba Franciszek
25. piekarz mar. Macur Emil
26. trębacz mar. Szczerbo Włodzimierz
27. ordynans mar. Karabela Stefan
28. ordynans mar. Pelczarski Henryk

Podchorążowie młodszego kursu SPMW
1. pchor. Grabowski Zygmunt
2. pchor. Jagielski Adam Józef
3. pchor. Kadulski Marian
4. pchor. Koreywo Olgierd
5. pchor. Krzywiec Wacław
6. pchor. Mizgalski Leon
7. pchor. Maracewicz Wszechwład
8. pchor. Okoński Tadeusz
9. pchor. Rafałowski Edmund Ludwik

10. pchor. Różański Michał
11. pchor. Rychel Adam Stanisław
12. pchor. Sawicz-Korsak Konrad
13. pchor. Starzycki Jan
14. pchor. Strzałkowski Jerzy
15. pchor. Śniechowski Wacław
16. pchor. Rajkowski Bolesław
17. pchor. Trzciński Władysław
18. pchor. Wierzchowski Józef

Źródło: CAW, Akta Dowództwa Floty, 1929, t. 11.

4. SKŁAD ZAŁOGI ORP ..ISKRA” W REJSIE SZKOLNYM ODBYTYM W DNIACH
7.05 —23.10.1930 R. (7 OFIC. + 13 PODOFIC. + 14 MAR. + 21 PCHOR. + 1 CYW.)

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

1. dowódca okrętu kpt. mar. De Walden Stefan
2. zastępca d. o. kpt. mar. Kwiatkowski Stefan
3. oficer wachtowy por. mar. Bartoszyński Kazimierz
4. oficer wachtowy por. mar. Konarski Tadeusz
5. oficer wachtowy ppor. mar. Danyluk Józef
6. lekarz okrętowy kpt. lek. Eibel Edward
7. oficer kursowy por. mar. Jabłoński Brunon
8. wykładowca SPMW prof. Bocheński Tadeusz
9. bosman okrętowy st. bosman Trapszyc Tomasz
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Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

10. żaglomistrz bosman Sobczyk Antoni
11. radiotelegrafista mat Borowski Edward
12. radiotelegrafista st. mar. Szponder Mirosław
13. elektrotechnik mar. Miranowicz Stefan
14. podof. rachunk. mat Jankowski Alfons
15. podof. żywnościowy mat zaw. Dekutowski Stanisław
16. sanitariusz mar. Renner Józef
17. kierownik maszyn bosman Andrzejczyk Stanisław
18. maszynista mat Maćkowiak Wiktor
19. maszynista mat Kowalski Stanisław
20. maszynista mar. Jachimowski Paweł
21. pokładowy mat Możdżer Franciszek
22. pokładowy mat Nakielny Marian
23. pokładowy mat Bednarski Kazimierz
24. pokładowy mar. Kucharski Kazimierz
25. pokładowy st. mar. Malak Bernard
26. pokładowy mar. Nocoń Julian
27. pokładowy mar. Szołocha Stanisław
28. pokładowy mar. Ławrynowicz Romuald
29. pokładowy mar. Ratnau Paweł
30. pokładowy st. mar. Derda Józef
31. kucharz mat Smaga Tadeusz
32. piekarz mar. Macur Emil
33. trębacz mar. Szczerbo Włodzimierz
34. ordynans mar. Bogdan Mikołaj
35. ordynans mar. Ostrowski Stanisław

Podchorążowie młodszego kursu SPMW
1. mat pchor. Górski Alfons Józef
2. st. mar. pchor. Iwaszkiewicz Edward
3. mat pchor. Jankisz Roman Karol
4. mat pchor. Kobierzycki Mieczysław
5. mat pchor. Koziołkowski Jerzy Stanisław
6. mat pchor. Kraszewski Kazimierz
7. mat pchor. Kwieciński Edward
8. mat pchor. Konstanty Lech
9. mat pchor. Łoskoczyński Włodzimierz

10. mat pchor. Łoziński Witold
11. mat pchor. Mrozowicki Jan
12. mat pchor. Męczyński Tadeusz Szymon
13. mat pchor. Piasecki Andrzej Jan
14. mat pchor. Potocki Roman
15. mat pchor. Romanowski Bolesław
16. rieicnisiDł bfem.. mat pchor. Reutt Ksawery
17. sausbcT ikrnenoki mat pchor. Sokołowski Janusz Justyn
18. losól. gj/p/ncCI mat pchor. Sikora Kazimierz
19. .6'1 IV/b 3 1:3 di 3 mat pchor. Tomaszewicz Cezary Edward
20. n o 111 j a i jl a n o 1 d c 1, mat pchor. Zawiliński Adam
21. mat pchor. ło.I!f Żelazny/ -Paweł

Źródło: CAW',BA'kt'i Dóazódstwa Floty, 1930, .ttfiI2i<,od .1?. vwo1j-i?!o n
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5 SKŁAD ZAŁOGI ORP „ISKRA” W REJSIE SZKOLNYM ODBYTYM W DNIACH 
16.05.—29 10.1931 R. (8 OFIC. + 10 PODOFIC. + 18 MAR. + 22 PCHOR.)

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

1. dowódca okrętu kpt. mar. De Walden Stefan
2. zastępca d. o. kpt. mar. Gebethner Stefan
3. oficer nawig. por. mar. Konarski Tadeusz
4. oficer wachtowy ppor. mar. Giertowski Józef
5. oficer wachtowy por. mar. Danyluk Józef
6. lekarz okrętowy kpt. lek. Eibel Edward
7. oficer kursowy kpt. mar. Wnorowski Czesław
8. wyki, nawigacji kpt. mar. Kownacki Mirosław
9. bosman okrętowy st. bosman Trapszyc Tomasz

10. żaglomistrz bosmanmat Jakubowski Czesław
11. radiotelegrafista st. mar. Ciborowski Stefan
12. radiotelegrafista st. mar. Meleszkiewicz Jarosław
13. radiotechnik mar. Miranowicz Stefan
14. podof. rachunkowy st. bosman Lang Jan
15. podof. żywnościowy mat za w. Dekutowski Stanisław
16. sanitariusz st. mar. Gładki Kazimierz
17. kierownik maszyn bosmanmat Auryga Eugeniusz
18. maszynista mat Kowalski Stanisław
19. maszynista mar. Król Franciszek
20. pokładowy mat Możdżer Franciszek
21. pokładowy mat Nakielny Piotr
22. pokładowy bosmanmat Woliński Stanisław
23. pokładowy bosmanmat Szneider Teodor
24. pokładowy st. mar. Hujdus Antoni
25. pokładowy st. mar. Kucharski Kazimierz
26. pokładowy st. mar. Bartoszak Franciszek
27. pokładowy mar. Ziętarski Stefan
28. pokładowy mar. Kostańczuk Stanisław
29. pokładowy mar. Płonka Paweł
30. pokładowy mar. Szołocha Stanisław
31. pokładowy mar. Wiśniewski Leonard
32. trębacz mar. Szczerbo Włodzimierz
33. kucharz mat Michałowski Włodzimierz
34. kucharz st. mar. Szoblik Ferdynand
35. piekarz mar. Macur Emil
36. ordynans mar. Spiżerski Alfons

Podchorążowie młodszego kursu SPMW
1. st. mar. pchor. Ambrożej Władysław
2. mat pchor. Bronikowski Borys
3. mat pchor. Dehnel Jacenty Marian
4. mat pchor. Grabowski Walenty
5. mat pchor. Hackbeil Bronisław Antoni
6. mat pchor. Hess Kazimierz
7. mat pchor. Jeżewski Tadeusz
8. mat pchor. Jurecki Marian
9. mat pchor. Kadulski Aleksander
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Źródło: CAW, Akta Dowództwa Floty, 1931, t. 15.

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

10. mat pchor. Kazubek Czesław
11. mat pchor. Kociuba Tadeusz Józef
12. mat pchor. Kowalski Zbigniew
13. mat pchor. Markiewicz Ignacy
14. mat pchor. Mende Jur
15. mat pchor. Minkiewicz Feliks Stanisław
16. mat pchor. Pappelbaum Edward
17. mat pchor. Skarbek-Borowski Bogdan
18. mat pchor. Wachtel Konrad
19. mat pchor. Wdziekoński Adolf
20. mat pchor. Wnorowski Kazimierz Ryszard
21. mat pchor. Wojtecki Bogdan
22. mat pchor. Wyrostek Witold Jerzy

SZKOLNYM ODBYTYM W DNIACH 
18 MAR. + 20 PCHOR.)

6. SKŁAD ZAŁOGI ORP ..ISKRA” W REJSIE
30.07.—23.11.1932 R. (9 OFIC. + 10 PODOFIC. +

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

1. dowódca okrętu kmdr ppor. De Walden Stefan
2. zastępca d. o. kpt. mar. Nahorski Stanisław
3. ofic. nawig. por. mar. pil. Szalewicz Kazimierz
4. oficer wachtowy por. mar. Giertowski Józef
5. oficer wachtowy ppor. mar. Tchórznicki Jan
6. lekarz okrętowy por. lek. Kozioł Józef
7. ofic. żywnościowy kpt. Kycia Michał
8. ofic. kursowy por. mar. Namieśniowski Konrad
9. wykł. nauk nawig. kpt. mar. Kownacki Mirosław

10. bosman okrętowy st. bosman Trapszyc Tadeusz
11. żaglomistrz bosmanmat Jakubowski Czesław
12. radiotelegrafista mat Dręga Eugeniusz
13. radiotelegrafista mar. Jarosz Wacław
14. elektrotechnik mar. Miranowicz Stefan
15. podof. rachunkowy st. mar. Gadomski Zbigniew
16. podof. żywnościowy mat zaw. Dekutowski Stanisław
17. sanitariusz mar. Sasowicz Zbigniew
18. kierownik maszyn bosmanmat Auryga Eugeniusz
19. maszynista mat Kowalski Stanisław
20. maszynista mar. Bokunć Józef
21. pokładowy mat Możdżer Franciszek
22. pokładowy bosmanmat Sznajder Teodor
23. pokładowy mat Bednarski Kazimierz
24. pokładowy bosmanmat Woiński Stanisław
25. pokładowy st. mar. Hujdus Antoni
26. pokładowy st. mar. Kucharski Kazimierz
27. pokładowy mar. Ziętarski Stefan
28. pokładowy mar. Kostańczuk Stanisław
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Źródło: CAW, Akta Dowództwa Floty, 1933, t. 38.

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

29. pokładowy mar. Nowakowski Marian
30. pokładowy mar. Cieślewicz Adam
31. pokładowy mar. Daniłowski Franciszek
32. pokładowy mar. Wenserski Grzegorz
33. cieśla okrętowy st. mar. Wiśniewski Leonard
34. trębacz mar. Szczerbo Włodzimierz
35. kucharz st. mar. Smolik Romuald
36. kucharz st. mar. Ciesielski Edward
37. piekarz mar. Marchewicz Feliks

Podchorążowie młodszego kursu SPMW

1. mat pchor. Anczo Edward Roman
2. mat pchor. Balicki Aleksander
3. mat pchor. Bułhak Jerzy
4. mat pchor. Bartnicki Edmund
5. mat pchor. Blinstrup Juliusz
6. mat pchor. Duszyński Konrad
7. mat pchor. Fara Wacław Karol
8. mat pchor. Gąsiorowski Eugeniusz
9. mat pchor. Kamiński Antoni Henryk

10. mat pchor. Kon Wieńczysław Wacław
11. mat pchor. Klisowski Julian Mieczysław
12. mat pchor. Moszczyński Władysław
13. mat pchor. Marciniewski Janusz
14. mat pchor. Przeździecki Janusz
15. mat pchor. Pacewicz Wilhelm Kazimierz
16. mat pchor. Sienkiewicz Faldemar
17. mat pchor. Szczęsny Kazimierz
18. mat pchor. Trojanowski Mieczysław
19. mat pchor. Wilkanowicz Kazimierz Miłosz
20. mat pchor. Wronka Antoni Marian Witold

7. SKŁAD ZAŁOGI ORP ,,ISKRA” W REJSIE SZKOLNYM ODBYTYM W DNIACH 
6.05.—21.09.1934 R. (8 OFIC. + 9 PODOFIC. +/ 6 MAR. + 1 CYW. +■’ 16 PCHOR.)

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

1. dowódca okrętu kpt. mar. Nahorski Stanisław
2. zastępca d. o. kpt. mar. Konarski Tadeusz
3. ofic. nawigacyjny por. mar. Lichodziejewski Ludwik
4. oficer wachtowy por. mar. Maracewicz Wszechwład
5. oficer wachtowy ppor. mar. Iwaszkiewicz Edward
6. ofic. intendentury kpt. int. Kasztelewicz Józef
7. lekarz okrętowy kpt. lek. Kozioł Józef
8. oficer kursowy por. mar. Kamuda Wilhelm
9. wykł. jęz. angiel. prof. Szczepkowski Józef

10. bosman okrętowy bosmanmat Woiński Stanisław
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Źródło: CAW, Akta Dowództwa Floty, 1934, t. 20 i 34.

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

11. żaglomistrz bosmanmat Jakubowski Czesław
12. radiotelegrafista mat Dręga Eugeniusz
13. kierownik maszyn bosmanmat Auryga Eugeniusz
14. maszynista mat Nowak Jan
15. maszynista st. mar. Słabczyński Leopold
16. pokładowy mat Możdżer Franciszek
17. pokładowy bosmanmat Pałka Marian
18. pokładowy bosmanmat Sznajder Teodor
19. pokładowy mat zaw. Hujdus Antoni
20. pokładowy mar. Zapłocki Antoni
21. pokładowy mar. Zalewski Antoni
22. pokładowy mar. Tytyński Henryk
23. cieśla mar. Awin Wacław
24. piekarz mar. Marchewicz Feliks
25. kucharz st. mar. Smolik Romuald

Słuchacze młodszego kursu SPMW

1. pchor. Aksan Aleksander
2. pchor. Broniewicz Jerzy Brunon
3. pchor. Dąbrowski Tadeusz Zbigniew
4. pchor. Dziekoński Czesław
5. pchor. Hedinger Jerzy
6. pchor. Hernes Nikodem
7. pchor. Kince Stanisław
8. pchor. Kowalski Bohdan
9. pchor. Kulesza Czesław

10. pchor. Mokrski Marian Tadeusz
11. pchor. Sadowski Kazimierz
12. pchor. Skowroński Jerzy Hieronim
13. pchor. Szul Bronisław
14. pchor. Szuster Witold
15. pchor. Węglarz Zbigniew Jerzy
16. pchor. Wojciechowski Witold

ó. SKŁAD ZAŁOGI ORP „ISKRA" W REJSIE SZKOLNYM ODBYTYM W DNIACH 
20.05—24.09.1935 R. (8 OFIC F 9 PODOFIC. 20 MAR. + 1 CYW. + 28 PCHOR.)

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

1. dowódca okrętu kpt. mar. Nahorski Stanisław
2. zastępca d. o. por. mar. Dany luk Józef
3. ofic. nawigacyjny por. mar. Lichodziejewski Ludwig
4. oficer wachtowy por. mar. Rychel Adam
5. oficer wachtowy por. mar. Iwaszkiewicz Edward
6. oficer kursowy por. mar. Jankowski Wiesław
7. lekarz okrętowy kpt. lek. Dolatkowski Kajetan 

Augustyn
8. wykł. jęz. angie] prof. Szczepkowski Józef
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Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

9. wykł. astronomii por. mar. Bartoszyński Kazimierz
10. bosman okrętowy bosmanmat Woiński Stanisław
11. radiotelegrafista mar. Rembowski Andrzej
12. radiotelegrafista mar. Dręga Eugeniusz
13. żaglomistrz bosmanmat Jakubowski Czesław
14. elektromechanik st. mar. Mejdus Stanisław
15. podof. rachunkowy bosmanmat Adamczyk Feliks
16. podof. żywnościowy mar. Kyszlewski Konrad
17. sanitariusz st. mar. Woloszański Michał
18. kierownik maszyn bosmanmat Auryga Eugeniusz
19. maszynista st. mar. Ziaja Józef
20. maszynista st. mar. Rygielski Bernard
21. pokładowy mat zaw. Możdżer Franciszek
22. pokładowy mat zaw. Bregier Czesław
23. pokładowy bosmanmat Sznajder Teodor
24. pokładowy mat Kłos Aleksander
25. pokładowy mar. Kubina Alfons
26. pokładowy st. mar. Błaszkowski Teodor
27. pokładowy mar. Cichnowski Wincenty
28. pokładowy mar. Wawrzynowski Wojciech
29. pokładowy mar. Januszkiewicz Stanisław
30. pokładowy mar. Zabłocki Antoni
31. pokładowy mar. Zalewski Antoni
32. pokładowy mar. Tytyński Henryk
33. cieśla mar. Awin Wacław
34. piekarz mar. Marchewicz Feliks
35. kucharz mar. Smolik Romuald
36. istr. sygnaliz. mat nadt. Kaźmierczak Czesław
37. ordynans mar. Chęsy Bronisław
38. ordynans mar. Kaczmarek Henryk

Podchorążowie młodszego kursu SPMW

1. pchor. Babańczyk Stanisław
2. pchor. Buszko Konrad
3. pchor. Brzozowski Kazimierz
4. pchor. Buchowski Jan Kazimierz
5. pchor. Chrostowski Bolesław Piotr
6. pchor. Czerwiński Julian Marian
7. pchor. Deżakowski Zbigniew

Grzegorz
8. pchor. Dandelski Lech Mieczysław
9. pchor. Grochowicz Wiktor

10. pchor. Jagusiewicz Zbigniew
11. pchor. Kolasa Klemens
12. pchor. Leszczyński Stanisław Stefan
13. pchor. Lipski Witold
14. pchor. Łukaszewski Jerzy Wojciech
15. pchor. Łyżwiński Bogusław
16. pchor. Michałkiewicz Maciej
17. pchor. Opałko Włodzimierz
18. pchor. Pelc Bolesław
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Źródło: CAW, Akta Dowództwa Floty, t. 30.

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

19. pchor. Rudnicki Andrzej
20. pchor. Stocker Andrzej
21. pchor. Szczepanowski Jan Witold
22. pchor. Stefanowski Sławomir
23. pchor. Tyc Antoni Marian
24. pchor. Tarczyńskir Mieczysław
25. pchor. Wielowieyski Bohdan Jan
26. pchor. Wróblewski Kazimierz Karol
27. pchor. Wróbel Józef
28. pchor. Lee Stanisław Karol

10. SKŁAD ZAŁOGI ORP ..ISKRA” W REJSIE SZKOLNYM ODBYTYM W DNIACH 
20.05.—23.09.1936 R. (8 OFIC. + 8 PODOFIC. + 21 MAR. + 1 CYW. + 23 PCHOR.)

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

1. dowódca okrętu kmdr ppor. Nahorski Stanisław
2. zastępca d. o. kmdr ppor. Hulewicz Aleksander
3. ofic. nawigacyjny por. mar. Błeszyński Jerzy Tadeusz
4. ofic. wachtowy ppor. mar. Kon Wieńczysław
5. ofic. wachtowy por. mar. Filutowicz Stefan
6. lekarz okrętowy por. lek. Wierzbowski Zbigniew Paweł
7. wyki. jęz. angiel. profesor Szczepkowski Józef
8. wykł. astronomii kpt. mar. Bartoszyński Kazimierz
9. instr. strzelectwa bosmanmat Graban Franciszek

10. oficer kursowy por. mar. Tchórznicki Jan Antoni
11. bosman okrętowy bosmanmat Woiński Stanisław
12. żaglomistrz bosmanmat Sznajder Tadeusz
13. radiotelegrafista mat zaw. Frydlewicz Stanisław
14. podof. rachunkowy bosmanmat Adamczyk Feliks
15. podof. żywnościowy st. mar. Krupa Mieczysław
16. elektrotechnik st. m?.r. Mejdus Stanisław
17. sanitariusz mar. Zakrzewski Alfons
18. kierownik maszyn bosmanmat Rodinger Alojzy
19. maszynista bosmanmat Nowak Jan
20. maszynista st. mar. Rygielski Bernard
21. pokładowy mat Aleksandrowicz Stanisław
22. pokładowy mat zaw. Bregier Czesław
23. pokładowy mat. Kłos Aleksander
24. pokładowy bosmanmat Możdżer Franciszek
25. pokładowy st. mar. Szymczak Władysław
26. pokładowy mar. Gajewski Zygmunt
27. pokładowy mar. Lidziński Franciszek
28. pokładowy mar. Młodkowski Eryk
29. pokładowy mar. Rogala Bronisław
30. pokładowy mar. Januszkiewicz Stanisław
31. pokładowy mar. Cichnowski Wincenty
32. stołowy mar. Suliński Roman
33. trębacz elew Grygorczyk Leon
34. kucharz mat Smolik Romuald
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Źródło: CAW, Akta Dowództwa Floty, 1936, t. 32.

Lp- Funkcja Stopień Nazwisko i imię

35. kucharz mat Michałowski Włodzimierz
36. piekarz mar. Marchewicz Feliks
37. ordynans mar. Kocoń Bolesław
38. ordynans mar.

Podchorążowie młodszego

Żak Wacław

kursu SPMW

1. st. mar. pchor. Anaszkiewicz Michał
2. st. mar. pchor. Anczykowski Józef Leon
3. st. mar. pchor. Bartosik Józef Czesław
4. st. mar. pchor. Bielina-Bielinowicz Wacław
5. st. mar. pchor. Bilewicz Juliusz Zbigniew
6. st. mar. pchor. Jakubowski Lucjan Kazimierz
7. st. mar. pchor. Jaraczewski Andrzej Antoni
8. st. mar. pchor. Kłopotowski Andrzej Marian
9. st. mar. pchor. Korsak Bogdan

10. st. mar. pchor. Mamak Władysław
11. st. mar. pchor. Mielczarek Zbigniew Roman
12. st. mar. pchor. Pęski Jan
13. st. mar. pchor. Plezia Zbigniew Władysław
14. st. mar. pchor. Ponikiewski Józef
15. st. mar. pchor. Pryfke Wacław Kazimierz
16. st. mar. pchor. Serafin Michał Jan
17. st. mar. pchor. Siemaszko Bartosz Wojciech
18. st. mar. pchor. Szabunia Wiktor
19. st. mar. pchor. Strenger Henryk
20. st. mar. pchor. Tumaniszwili Jerzy
21. st. mar. pchor. Wciślicki Eugeniusz
22. st. mar. pchor. Wróblewski Mieczysław
23. st. mar. pchor. Żytowiecki Jerzy Adam

9. SKŁAD ZAŁOGI ORP „ISKRA” W REJSIE SZKOLNYM ODBYTYM W DNIACH
20.05.—28.09.1937 R. (8 OFIC. + 8 PODOFIC. + 20 MAR. + 1 CYW. + 21 PCHOR.)

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

1. dowódca okrętu kmdr ppor. Hulewicz Aleksander
2. zastępca d. o. kpt. mar. Szalewicz Kazimierz
3. ofic. nawigacyjny por. mar. Filutowicz Stefan Jerzy
4. oficer wachtowy ppor. mar. Sadowski Kazimierz
5. oficer wachtowy ppor. mar. Kon Wieńczysław
6. lekarz okrętowy ppor. mar. Markowski Bolesław
7. oficer kursowy por. lek. Kasperski Robert
8. wykład, astronomii kpt. mar. Bartoszyński Kazimierz
9. wykł. jęz. angiel. profesor Szczepkowski Józef

10. bosman okrętowy st. bosman Sobczyk Antoni
11. żaglomistrz bosmanmat Sznajder Teodor
12. radiotelegrafista mat Frydlewicz Władysław
13. podof. rachunkowy st. bosman Adamczyk Feliks
14. podof. żywnościowy st. mat Krupa Mieczysław
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Źródło: CAW, Akta Dowódzztwa Floty, 1937, t. 34; akta SPMW, t. 21.

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

15. elektrotechnik st. mat
16. sanitariusz st. mat
17. kierownik maszyn bosmanmat
18. maszynista bosmanmat
19. maszynista mat
20. pokładowy mat
21. pokładowy mat zaw.
22. pokładowy mat
23. pokładowy mar.
24. pokładowy st. mar.
25. cieśla st. mar.
26. piekarz st. mar.
27. kucharz mat
28. kucharz mat
29. kucharz mar.
30. kucharz mar.
31. stołowy mar.
32. sanitariusz st. mar.
33. trębacz mar.
34. ordynans mar.
35. ordynans mar.

Podchorążowie młodszego

1. st. mar. pchor.
2. st. mar. pchor.
3. st. mar. pchor.
4. st. mar. pchor.
5. st. mar. pchor.
6. st. mar. pchor.
7. st. mar. pchor.
8. st. mar. pchor.
9. st. mar. pchor.

10. st. mar. pchor.
U. st. mar. pchor.
12. st. mar. pchor.
13. st. mar. pchor.
14. st. mar. pchor.
15. st. mar. pchor.
16. st. mar. pchor.
17. st. mar. pchor.
18. st. mar. pchor.
19. st. mar. pchor.
20. st. mar. pchor.
21. st. mar. pchor.

Bukowski Jan
Błaszak Józef
Rodinger Alojzy 
Nowak Jan
Rygielski Bernard 
Aleksandrowicz Stanisław 
Bregier Czesław 
Poeppert Michał 
Lidziński Franciszek 
Szymczak Władysław 
Wolny Lech 
Marchewicz Feliks 
Smolik Romuald 
Michałowski Włodzimierz 
Okoński Janusz 
Gotowała Czesław 
Nowakowski Bolesław 
Dobrzyński Kazimierz 
Makuch Stanisław 
Kłys Józef 
Wagner Paweł

kursu SPMW

Balwiński Edmund 
Bernas Tadeusz 
Bocheński Maciej 
Drachal Tadeusz 
Góralczyk Karol 
Górny Józef 
Cegielski Piotr 
Guzowski Andrzej 
Hulanicki Jaremi 
Trojanowski Zbigniew 
Kutek Tadeusz 
Lesisz Tadeusz 
Netter Tadeusz 
Ochman Julian 
Pierzyński Andrzej 
Pławski Władysław 
Sokołowski Zbigniew 
Smoleński Zbigniew 
Uniejewski Mieczysław 
Zaborski Ludwik 
Żochowski Stanisław

11. SKŁAD ZAŁOGI ORP „ISKRA” W REJSIE SZKOLNYM ODBYTYM W DNIACH 
15.05.—28 09.1938 R. (7 OFIC. + 11 PODOFIC. + 16 MAR. + 1 CYW. -H 25 PCHOR.)

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

1. dowódca okrętu kmdr ppor. Umecki Jerzy
2. zastępca d. o. kpt. mar. Bartoszyński Kazimierz
3. ofic. nawigacyjny por. mar. Maracewicz Wszechwład
4. ofic. wachtowy por. mar. Wnorowski Kazimierz Ryszard
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Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

5. ofic. wachtowy por. mar. Węglarz Zbigniew Jerzy
6. ofic. kursowy kpt. mar. Kamiński Tadeusz Ludwik
7. lekarz okrętowy por. lek. Czajkowski Paweł
8. wyki. jęz. angiel. prof. Szczepkowski Józef
9. bosman okrętowy bosman Jakubowski Czesław

10. żaglomistrz bosmanmat Sznajder Teodor
11. radiotelegrafista mat zaw. Chwistecki Ludwik
12. radiotelegrafista mat Zajączkowski Michał
13. elektrotechnik mat zaw. Szczerbo Włodzimierz
14. podof. rachunkowy st. mar. Kasperek Kazimierz
15. kierownik maszyn bosmanmat Nowak Jan
16. motorzysta st. mar. Błaszak Józef
17. motorzysta st. mar. Gołębiewski Jan
18. motorzysta st. mar. Potocki Bronisław
19. motorzysta st. mar. Jędroszczyk Jerzy
20. sanitariusz mar. Szymański Alfons
21. pokładowy mat zaw. Kaźmierczak Czesław
22. pokładowy mat zaw. Chmielewski Edmund
23. pokładowy bosmanmat Bregier Czesław
24. pokładowy mat zaw. Aleksandrowicz Stanisław
25. pokładowy mar. Skowroński Ludwik
26. pokładowy mar. Bielecki Henryk
27. pokładowy mar. Wieczorek Antoni
28. pokładowy mar. Poczebuttas Jan
29. kucharz bosmanmat Smolik Romuald

30.

wyokrętowany w 
w Dubrowniku 

kucharz

Gravesend, na jego miejsce zaokrętowany 
bosmanmat Michałowski Włodzimierz
mar. Cirocki Franciszek

31. kucharz mar. Fiedorowicz Wacław
32. stołowy mar. Karasiński Władysław
33. trębacz mar. Makuch Stanisław
34. cieśla st. mar. Wolski Lech
35. ordynans mar. Kotlenga Franciszek
36. ordynans mar. Orzechowski Maciej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Podchorążowie młodszego kursu wydziału morskiego SPMW 

st. mar. pchor. Błażejewicz Stanisław
st. mar. pchor. Bratkowski Bogusław
st. mar. pchor. Dąbrowski Henryk
st. mar. pchor. Dedo Adam
st. mar. pchor. Dekowski Aleksander
st. mar. pchor. Domański Kazimierz
st. mar. pchor. Dulewicz Władysław
st. mar. pchor. Faldziński Władysław
st. mar. pchor. Gronowski Stanisław
st. mar. pchor. Jachimowicz Stefan
st. mar. pchor. Kaczmarek Mieczysław
st. mar. pchor. Kreisler Aleksy »
st. mar. pchor. Krzywoszyński Janusz
st. mar. pchor. Lewiński Stanisław
st. mar. pchor. Liber Edward
st. mar. pchor. Lipiński Jerzy
st. mar. pchor. Niedzielski Roman
st. mar. pchor. Pikuziński Antoni
st. mar. pchor. Podczaski Janusz
st. mar. pchor. Starzeński Aleksander
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Źródło: CAW, Akta KMW, 1938, t. 194; akta Dowództwa Floty, 1938, t. 48.

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

21.
22.
23.
24.
25.

st. mar. pchor. Stecki Tadeusz
st. mar. pchor. Stelfer Jerzy
st. mar. pchor. Stein Jerzy
st. mar. pchor. Wantuch-Kruk Jerzy
st. mar. pchor. Trojanowski Edward

12. SKŁAD ZAŁOGI ORP ..ISKRA’' W REJSIE SZKOLNYM ODBYTYM W DNIACH 
6.05.—15.11.1939 R. (8 OFIC. + 1 CYW. + 15 PODOFIC. + 13 MAR. + 23 PCHOR.)

Lp. Funkcja Stopień Nazwisko i imię

1. dowódca okrętu kmdr ppor. Umecki Jerzy
2. zastępca d. o. kpt. mar. Tymiński-Nałęcz Romuald
3. ofic. nawigacyjny kpt. mar. Seifert Jan Marian
4. ofic. wachtowy por. mar. Pacewicz Wilhelm
5. ofic. wachtowy ppor. mar. Bartosik Józef
6. ofic. kursowy kpt. mar. Biskupski Bolesław
7. komisarz ppor. mar. Szajna Józef
8. lekarz okrętowy kpt. mar. lek. Danielewicz Bronisław
9. wyki. jęz. franc. profesor Krótki Beniamin

10. bosman okrętowy st. bosman Jakubowski Czesław
11. podof. nawigacyjny bosmanmat Piackus Edward
12. pokładowy bosmanmat Ignatowicz Arkadiusz
13. pokładowy mat zaw. Gach Edward
14. pokładowy mat Tałanda Stanisław
15. pokładowy mat zaw. Penski Bronisław
16. cieśla okrętowy mat Wolny Leon
17. magazynier pokł. mar. Kowalski Kazimierz
18. kierownik maszyn bosmanmat Nowak Jan
19. mechanik maszyn mat Ziajka Józef
20. mechanik maszyn mat Kałuża Wilhelm
21. mechanik maszyn mat Jędroszczyk Jerzy
22. mechanik maszyn st. mar. Wojciechowski Konstanty
23. mechanik maszyn mar. Tyndzik-Płaszko Włodzimierz
24. elektrotechnik mat Bukowski Jan
25. radiotelegrafista bosmanmat Chwistecki Ludwik
26. szef kuchni bosmanmat Ciesielski
27. kucharz st. mar. Fiedorowicz Wacław
28. I stołowy mar. Pyrcak Jan
29. stołowy messy ofic. mar. Jania Ludwik
20. stołowy messy ofic. mar. Łaszczyk Eugeniusz
31. stołowy messy pchor. mar. Respa Paweł
32. stołowy messy pchor. mar. Bojarski Tadeusz
33. sanitariusz st. mar. Mazurkiewicz Kazimierz
34. trębacz st. mar. Wieczorek Rajmund
35. podof. administr. st. bosman Adamczyk Feliks
36. pisarz st. mar. Idzikowski Kazimierz
37. pisarz administr. mar. Rozmiarek Stanisław
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Podchorążowie młodszego kursu SPMW

1. st. mar. pchor. Antoszewicz Ludwik
2. st. mar. pchor. Białowski Michał
3. st. mar. pchor. Bielecki Jan
4. st. mar. pchor. Chmielewski Zdzisław
5. st. mar. pchor. Czerny Stefan
6. st. mar. pchor. Daab Leopold
7. st. mar. pchor. Dobrodzicki Jerzy
8. st. mar. pchor. Dulla Roman
9. st. mar. pchor. Fritz Ryszard

10. st. mar. pchor. Gliński Oskar
11. st. mar. pchor. Gołębiewski Tadeusz
12. st. mar. pchor. Kawernicki Leopold
13. st. mar. pchor. Kopecki Stanisław
14. st. mar. pchor. Krasicki Eustachy
15. st. mar. pchor. Krasucki Jerzy
16. st. mar. pchor. Lewandowski Edward
17. st. mar. pchor. Majewski Herbert
18. st. mar. pchor. Małachowski Kazimierz
19^ st. mar. pchor. Mayer Karol
20. st. mar. pchor. Morański Wojciech
21. st. mar. pchor. Mossakowski Zenon
22. st. mar. pchor. Noworód Tadeusz
23. st. mar. pchor. Grocholski Kazimierz

Źródło: CAW, Akta Dowództwa Floty, 1939, t. 38 i 28 oraz relacje pisemne T. Tymiń 
skiego i L. Wolnego.



KMDR PPOR. w ST. SP. ZBIGNIEW WĘGLARZ

OKRES WOJNY 
NA ORP „PIORUN”*

Na ORP „Piorun” byłem zaokrętowany od 18.1.1942 r. do dnia 
12.5.1944 r. w charakterze oficera broni podwodnej. Dowódcami okrętu 
w czasie mojej służby byli kolejno: kmdr por. Stanisław Hryniewiecki, 
kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski i kmdr por. Stanisław Dzienisiewicz.

ORP „Piorun” był wówczas jednym z najnowszych niszczycieli bry
tyjskich (ex HMS „Nerissa”), przekazany naszej marynarce za zato
piony pod Narwikiem ORP „Grom”; z tego też powodu posiadał więk
szość załogi z „Groma”. Prędkość miał mniejszą aniżeli „Grom”, bo 
około 36 węzłów, ale za to o wiele większy zasięg pływania. Posiadał już 
radary, asdik (hydrolokator), HFDF (namiernik fal krótkich), decca, 
działa poruszane hydraulicznie, tak samo jak i hydrauliczne urządzenie 
sterowe.

ROK 1942

Pierwsze miesiące 1942 roku patrolowaliśmy wraz z innymi niszczy
cielami brytyjskimi akweny przyległe do Scapa Flow. Następnie cho
dziliśmy w eskorcie okrętów liniowych lub lotniskowców Home Fleet po 
dużym trójkącie: południowa Norwegia, Scapa Flow, Islandia. Wówczas 
chodziło o zagrodzenie drogi niemieckim raiderom, czyli krążownikom 
lub pancernikom, które chciałyby niepostrzeżenie przemknąć się z Nor
wegii na Atlantyk i tam prowadzić akcję korsarśką wobec konwojów 
alianckich.

Wtedy też zetknąłem się ze służbą z lotniskowcem. Jak wiadomo 
jest to duży i szybki okręt wojenny, będący pływającym lotniskiem 
i posiadającym kilkadziesiąt samolotów typu torpedowo-bombowego, my
śliwskiego i rozpoznawczego. Lotnikami byli członkowie tzw. Fleet Air 
Arm, czyli lotnictwa Royal Navy, zwykle młodzi ludzie, raczej chłopcy, 
ale o wielkiej fantazji i odwadze, przeważnie w Stępniach podporuczni
ków. Naturalnie ich przeszkolenie było takie same jak i lotników lądo

* Relację swoją spisał autor w 1984 r. Jeżeli chodzi o daty i godziny opisy
wanych wydarzeń, korzystał ze szczegółowych notatek Kazimierza Gorlacha, który 
pływał z nim na ORP „Piorun” jako podoficer artylerii. Relacja przechowywana 
jest w archiwum Muzeum Marynarki Wojennej.
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wych, ale pracowali w znacznie trudniejszych warunkach z uwagi na 
precyzję lądowania i rozpoznanie jednostek na morzu zwykle w trud
nych warunkach złej widoczności. Na przykład lotnik lądowy często 
mylił rodzaj i typ zauważonej jednostki na morzu i niszczyciel brał za 
krążownik, a nawet za okręt podwodny na powierzchni, a krążownik za 
pancernik itp. Sam pamiętam, że gdy raz szliśmy w konwoju atlantyc
kim, wysoko lecący samolot transportowy nadał meldunek obserwacyj
ny do Admiralicji, że widzi... okręt podwodny na powierzchni w pozycji... 
Gdy sprawdziliśmy później tę pozycję, bo otrzymaliśmy ostrzeżenie z Ad
miralicji, to pozycja ta odnosiła się do nas. Poza tym ci lotnicy morscy 
musieli być bardzo dobrze przeszkoleni w nawigacji, aby z powrotem 
trafić na swój lotniskowiec, bo ten przecież nie stał w miejscu.

Lotniskowiec był zawsze bardzo dobrze ubezpieczany od okrętów 
podwodnych. Eskortę jego stanowiło zwykle od 8 do 16 niszczycieli. Ca
łość poruszała się zwykle szybkością ekonomiczną 18 węzłów w ustalo
nym generalnym kierunku, naturalnie stosując odpowiedni zygzak we
dług specjalnej broszury. Na moment wypuszczania jednak samolotów 
lub też ich odbierania, dowódca lotniskowca podnosił sygnał flagowy: 
„Stop zygzak — równoczesny zwrot pod wiatr na prawo (lewo) — szyb
kość 28 węzłów”. A więc trzeba było bardzo dobrze uważać, aby pra
widłowo i dokładnie wykonać zwrot oraz podnieść szybkość, przypad
kiem nie zajść komuś drogi, no i pozostać na tej samej pozycji według 
namiaru i odległości na lotniskowiec. W przeciwnym bowiem razie mo
gło nastąpić zderzenie z sąsiadem albo luka w osłonie, przez którą mógł 
się akurat przedostać okręt podwodny.

Dowódca lotniskowca był przełożonym dowódców okrętów eskorty, 
ale podlegał tzw. Admirałowi Air, który był tam zaokrętowany i zaj
mował się tylko samolotami i ich taktycznym wykorzystaniem.

Samoloty startowały zwykle pod silny wiatr, przy maksymalnej 
szybkości lotniskowca, a po powrocie siadały na jego pokładzie hamo
wane poprzecznymi naciągami elastycznych lin, o które zaczepiał hak 
ogonowy.

Pamiętam, że raz jeden z samolotów podchodząc do siadania nie 
mógł wypuścić drugiego koła, gdyż się zacięło w pozycji półotwartej, 
krążył więc tak długo aż wszystkie inne samoloty siadły. Admirał pole
cił mu skakać do wody na spadochronie. Ten jednak prosił, że spróbuje 
siadać w takim stanie w jakim jest, lekko przechylony na to właśnie do
brze otwarte koło. Admirał zgodził się. Przygotowano maszynę gaśniczą 
wraz z ekipą ratunkową, założono dodatkowe poprzeczne liny elastycz
ne oraz siatki przy burtach. Samolot zszedł bardzo dokładnie na środek 
pokładu, przed tym jednak opróżnił baki z paliwem i lądował na jed
nym normalnie wysuniętym kole. Gdy jednak utracił szybkość przez 
działanie poprzecznych lin elastycznych, przechylił się na półotwarte 
drugie koło, zawirował i uderzył w podstawę nadbudówki, łamiąc jed
no skrzydło. Ostatecznie jednak nic mu się nie stało i uratował samo
lot.

Dnia 15 lutego znaleźliśmy się w akwenach Western Approaches 
i w Greenock mieliśmy wizytę brytyjskiego Captaina ,,D”, któremu pod
legaliśmy. Przylbył on wraz z jakimś wyższym oficerem radzieckiej ma
rynarki wojennej. Churchill w przemówieniu radiowym podał do wia
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domości upadek Singapore. O godzinie 23.30 wyszliśmy w eskorcie HMS 
„Rodney” do Liverpool.

Następnego dnia przypadkowo ostrzelaliśmy samolot własny typu 
„Wellington” i po południu weszliśmy do Liverpool, po czym wróciliś
my do Greenock.

Dnia 26 lutego wyszliśmy do Londonderry, gdzie zacumowaliśmy 
przy ropowcu, po czym wyszliśmy i około godz. 19.00 spotkaliśmy kon
wój 30 statków pod eskortą 5 korwet. Dowódca eskorty, brytyjski ko
mandor zaokrętował się u nas i ruszyliśmy z konwojem, który miał iść 
7 węzłów, a faktycznie szedł około 5 węzłów. Pogoda fatalna, sztormowa, 
słaba widoczność. Nasza pozycja na końcu. Pamiętam, że w nocy bardzo 
trudno było utrzymać się na nakazanej pozycji z powodu zbyt małej 
szybkości.

Dnia 1 marca nadleciał własny samolot dalekiego zasięgu typu 
„Hudson”, z którym wymieniliśmy sygnały rozpoznawcze. Tego popo
łudnia nasz namiernik fal krótkich High Freąuency Directimg Finder 
lub w skrócie HFDF, wykrył bardzo blisko emisję niemieckiego okrętu 
podwodnego. Ogłoszono alarm bojowy, ale asdik niczego nie wykrył, 
alarm więc odwołaliśmy, przed tym jednak rzuciliśmy serię bomb głę
binowych.

Następnego dnia o godz. 4.30 alarm bojowy: od dziobu zbliża się 
nierozpoznane echo radarowe. Okazało się, że była to jedna z naszych 
korwet. Alarm więc odwołano.

Tego samego dnia po godz. 8.00 dołączył do nas konwój amery
kański idący z Islandii: 5 statków w eskorcie 3 niszczycieli. Po oddaniu 
nam tych statków, amerykańskie okręty wróciły do baz w Islandii.

Dnia 10 marca po południu nadeszła zmiana eskorty: 2 niszczyciele, 
1 korweta i 1 trauler z Nowej Fundlandii, jednakże z powodu gęstej 
mgły nasza eskorta pozostała również na miejscu. W nocy mgła się tro
chę rozrzedziła, ale jeden z okrętów eskorty podsłuchał hydrofonem po
dejrzane odgłosy. Podejrzewano obecność okrętu podwodnego na po
wierzchni, dlatego o godz. 23.20 ogłoszono alarm bojowy. Oświetlono 
część widnokręgu podejrzanej strony; nic nie wykryto, choć hydrofon 
słyszał jakieś szmery, które zresztą niebawem znikły. Bomb głębino
wych nie rzucano.

„Piorun” oraz 2 korwety opuściły konwój i poszły do St. Johns 
w Nowej Fundlandii w dniu 11 marca rano. Po drodze około godz. 19.00 
nawiązano kontakt asdikowy z okrętem podwodnym. „Piorun” wyko
nał dwa ataki bombowe, a korweta jeden atak. Powstała na powierzchni 
duża plama z paliwa, pobrano więc próbki wody z powierzchni morza. 
Około godz. 20.30 opuściliśmy miejsce ataków i poszliśmy dalej.

Dnia 12 marca przed południem weszliśmy do portu St. Johns, gdzie 
najpierw pobraliśmy paliwo, a następnie poszliśmy na miejsce kotwi
czenia w oczekiwaniu dalszych rozkazów.

Dnia 16 marca odkotwiczyliśmy wraz z 2 korwetami i poszliśmy 
do portu bazowego Argentia w Nowej Fundlandii. W krętym fiordzie 
prowadzącym do portu zastała nas mgła, więc część drogi szliśmy przy 
pomocy radaru i asdiku, aby ominąć ewentualne mielizny czy skały 
podwodne. Amerykanie wydzierżawili ten port, znajdujący się w sta
nie raczej prymitywnym, od Wielkiej Brytanii za 50 starych niszczy
cieli z pierwszej wojny światowej na okres symboliczny 99 lat. Ponie
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waż okręty te posiadały po 4 kominy, więc nasi marynarze nazywali 
je „fabrykami dżemu”.

Wejście polskiego okrętu, który szedł pod nową banderą na gaflu, 
wywołało szczególne poruszenie wśród załóg amerykańskich okrętów 
stojących nieopodal. Burty ich zaroiły się od marynarzy, którzy coś do 
nas wykrzykiwali, podnosili palce w kształcie litery V, a nawet rzu
cali na nasz pokład różne podarunki jakie akurat przy sobie mieli, jak 
np.: paczki papierosów, tabliczki czekolady, pomarańcze czy gumę do 
żucia. Radość ich była uzasadniona, bo byli to przeważnie Amerykanie 
polskiego pochodzenia, a na tych okrętach było ich sporo.

Ponieważ mieliśmy pewne drobne awarie tak w dziale maszyno
wym, jak i na pokładzie, więc stanęliśmy przy burcie amerykańskiego 
warsztatowca („Prairie”). Nasz I mechanik kpt. mar. inż. Ludwik Szmidt 
udał się tam zaraz z przygotowaną listą remontową i prace zaczęły się 
natychmiast. Gdy w międzyczasie zgłaszaliśmy jeszcze inne prace do
datkowe, wówczas już Amerykanie nie żądali żadnych list dodatkowych, 
lecz wykonywali wszystko szybko, „od ręki”.

Pod koniec naszego postoju przy burcie warsztatowca, gdy zbliżał 
się czas Wielkanocy, opuszczono na nasz pokład dźwigiem wielką siatkę, 
która zawierała: indyki, kury, szynkę w konserwach, skrzynki jaj, 
skrzynki pomarańczy i cytryn oraz masę kartonów z różnymi dżemami 
i sokami. Myśmy tego nie zapotrzebowali, był to po prostu dar od za
łogi „Prairie” dla załogi „Pioruna”. Normalnie byliśmy zaopatrywani 
przez kwatermistrzostwo brytyjskie, gdzie jak marynarze mówili „pies 
z kulawą nogą się znajdował”. Załoga nasza zaopatrywała się też w ame
rykańskich kantynach w takie rzeczy, jak np. doskonałą ciepłą bieliznę. 
Dochodziło do tego, że brytyjscy marynarze prosili nas aby im coś ku
pić w amerykańskiej kantynie, bo Amerykanie nic im nie chcieli sprze
dać, mówiąc że przecież Brytyjczycy mają swoje kantyny.

Po tym odbijamy od „Prairie” i idziemy na kotwicę. Wówczas ma
my możność obserwować jak Amerykanie pracują nad unowocześnie
niem Argentii. Dziesiątki spychaczy pracują na zboczach jak mrówki, 
karczują pobliski las, równają teren, budują drogi dojazdowe itp. Na 
lądzie stawiają prowizoryczne baraki z kantynami, kinami itp. Byłem 
w takiej kantynie-sklepie, wszystko można w niej kupić za małe pie
niądze. Piwo sprzedają na puszki, ale każdą dziurkują, aby to natych
miast pić, a nie zanosić na okręt, ich okręty bowiem są „suche”.

Argentię opuszczamy 21 marca wraz z niszczycielem amerykań
skim „Woolsey” oraz 3 korwetami brytyjskimi, aby spotkać konwój 26 
statków idący z Wielkiej Brytanii w eskorcie 1 niszczyciela amerykań
skiego i 2 korwet. Wówczas to stara eskorta odchodzi do bazy.

Po kilku dniach postoju wychodzimy z następnym konwojem do 
Europy. W dniu 26 marca około godz. 10.15 ogłoszono alarm bojowy. 
Zauważono dość duży samotny statek idący pod flagą islandzką, który 
na sygnały nie odpowiadał. Wycelowaliśmy więc na niego działa i wów
czas dopiero zasygnalizował, że idzie do St. Johns na remont.

Dnia 28 marca w południe jedna z korwet miała kontakt asdikowy 
i rzuciła serię bomb głębinowych, bez widocznego skutku. Wieczorem 
nasze radio odbiera komunikat z Admiralicji, z którego wynika, że na 
naszym kursie w odległości około 30 mil znajduje się niemiecki okręt 
podwodny. Ale noc mija spokojnie.
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Dnia 29 marca rano nadszedł amerykański niszczyciel i zabrał do 
Islandii dwa statki. Tego samego dnia przy słabej widoczności około 
godz. 21.00 ogłoszono alarm bojowy. Okazało się, że była to własna 
korweta, która się zabłąkała.

Około godz. 7.30 dnia 1 kwietnia mamy kontakt asdikowy, rzuca
my serię 5 bomb głębinowych, jednak bez żadnego śkutku. Kontakt zo
stał utracony. Około godz. 11.30 ponowny alarm bojowy. Ukazał się 
nierozpoznany samolot, który następnie okazał się być własnym, wy- 
strzeliwując rozpoznawcze rakiety. Był to samolot dalekiego rozpozna
nia, zbliżaliśmy się już do Szkocji. O godz. 12.30 konwój się rozdziela: 
8 statków i 2 korwety idą do Loch Eve, zaś o godz. 17.15 amerykański 
niszczyciel „Woolsey” odchodzi do Londonderry, a my do Greenock. 
Za nami pozostaje kilka statków wraz z 1 korwetą.

Dnia 2 kwietnia cumujemy do ropowca w Gourock i uzupełniamy 
paliwo, po czym idziemy na kotwicę.

Dnia 3 kwietnia cumujemy do okrętu-bazy „Sandhurst” dla prze
prowadzenia drobnych napraw i czyszczenia kotłów. Przy tej okazji na 
okręcie tym odbywają się pozorowane strzelania artyleryjskie i torpe
dowe oraz ćwiczenia atakowania okrętów podwodnych dla okrętowych 
oficerów specjalistów i dowódcy.

Dnia 6 kwietnia wychodzimy wraz z drugim niszczycielem brytyj
skim w osłonie francuskiego statku pasażerskiego „Pasteur” do Kanady. 
Poprzedniego dnia na redzie ładujemy z barek tzw. uzupełnienie amu
nicji, w czym bierze udział cała załoga z wyjątkiem maszynistów, pod 
kierunkiem por. mar. Włodzimierza Łoskoczyńskiego. Skrzynie amu
nicji są stosunkowo ciężkie. Po zamknięciu komór amunicyjnych zo
stała przy nich postawiona warta. Ogólne zdziwienie i najróżniejsze do
mysły.

Wreszcie następnego dnia po odkotwiczeniu w konwój, dowódca 
kmdr por. Stanisław Hryniewiecki nakazuje ogłosić zastępcy dowódcy 
kpt. mar. Franciszkowi Pitułko, że rzekoma „amunicja” wczoraj załado
wana jest złotem z Bank of England, którego część wiezie właśnie „Pio
run” do Bank of Canada w celu zdeponowania na czas ewentualnej in
wazji Wysp Brytyjskich przez Niemców. Tym razem pierwszy raz szliś
my w konwoju szybkim, przeciętnie 18 węzłów, więc do Halifaxu w Ka
nadzie przyszliśmy już 16 kwietnia wieczorem. Postawiono nas w jakiejś 
opuszczonej części portu, zawalonej różnymi rupieciami.

Prawie natychmiast pojawiła się policja mundurowa i agenci cy
wilni oraz urzędnicy bankowi wraz z samochodami. Teren otaczający 
został zabezpieczony przed osobami postronnymi i rozpoczął się wyła
dunek złota, znowu przez załogę. Droga do samochodów była utrud
niona i prowadziła przez leżący złom portowy w półmroku.

W międzyczasie na ląd zostali zwolnieni maszyniści i podoficerowie 
oraz oficerowie. Pierwsze wrażenie z Halifaxu było raczej szokujące, 
po tym co stale widzieliśmy w Wielkiej Brytanii. Miasto rozświetlone, 
reklamy świetlne, zupełny brak wojny, sklepy pełne towarów, żadnych 
kartek czy kolejek. Chociaż prohibicji nie było, to jednak w sprawie 
alkoholu były pewne ograniczenia. Gdy z lądu wracali z lekka pod
pici nasi marynarze i podoficerowie, którzy taszczyli ze sobą skrzynki 
pomarańcz, wydało się to podejrzane policji kanadyjskiej, która ich 
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zatrzymała i wysypywała pomarańcze, myśląc, że załoga z jednej stro
ny wyładowuje złoto, a inni je znowu wnoszą na okręt.

Następnego dnia wieczorem dowódca udał się na ląd w nowym 
mundurze. Tego właśnie dnia miałem służbę oficera dyżurnego. Około 
północy zaalarmował mnie wachtowy marynarz krzycząc, że dowódca 
wpadł do basenu. Wyskoczyłem na pokład i szybko wyciągnęliśmy do
wódcę z wody, po czym daliśmy mu niezwłocznie gorącej herbaty, było 
bowiem bardzo zimno (on zaś przebrał się w inny mundur). Okazało się, 
że gdy wracał z lądu i omijał ten portowy złom zalegający na ókoło 
naszego postoju, szedł brzegiem basenu i chciał się złapać naszych cum 
rufowych, ale poślizgnął się i wpadł w narożnik basenu portowego. Wia
domo, że w takich narożnikach gromadzą się nie tylko różne śmieci, ale 
i plamy paliwowe czy oliwne. Naturalnie ten mundur nadawał się tylko 
do służby... konwojowej. Rano zastępca dowódcy kpt. mar. Franciszek 
Pitułko miał zwyczaj pytać oficera dyżurnego: „Czy w czasie nocy nic 
nie zaszło?” Tak też i zapytał wówczas mnie. Wtedy mu odpowiedziałem: 
„Owszem zaszło — dowódca wpadł do wody”. W wyniku tego najpierw 
nastąpiło zdumienie, a później śmiech.

Podczas tego krótkiego postoju załoga jak zwykle przedsiębiorcza, 
„wyrobiła” sobie tzw. książeczki alkoholowe, które były przyznawane 
obywatelom kanadyjskim w czasie wojny. Upoważniały one do zakupu 
jednej butelki whisky lub ginu albo dwóch butelek wina. Tak więc 
mając odpowiednie buteleczki, poszli na zabawę i dodawali sobie ani
muszu z własnych zapasów. Jak zwykle w takich wypadkach doszło do 
awantury, ogólnej bójki, aż wreszcie wmieszała się do tego policja ka
nadyjska. Każdy z nich chłop na dwa metry, więc jakikolwiek opór 
skazany był na niepowodzenie. W ten sposób nasi dzielni marynarze 
zostali poturbowani pałami (niedobitki uciekły) i powrócili na okręt 
z guzami na głowach, bez czapek lub w czapkach nie swoich, lecz an
gielskich marynarzy, którym ściągnęli je z głów.

Po powrocie z Halifaxu, dołączyliśmy do jakiegoś konwoju, który 
się właśnie formował na redzie. Jak zwykle w takim wypadku było pe
wne zamieszanie. Był akurat późny wieczór, gdy jakaś korweta otwo
rzyła ogień z broni maszynowej, jakoby do okrętu podwodnego na po
wierzchni, wkrótce jednak zaprzestała strzelać. Krótko potem nieda
leko nas zauważyliśmy coś na powierzchni morza, ni to holownik, ni to 
trauler. Obiekt ten nagle zapalił czerwone światło, co oznaczało żeby 
mu ustąpić drogi. Naturalnie myśmy go ominęli, ale zaraz po tym świa
tło zgasło, obiekt zaś gdzieś się zapodział. Doszliśmy do przekonania, 
że był to chyba okręt podwodny, który użył takiego triku, ażeby nie 
tylko uniknąć zderzenia, ale i wykrycia.

W drodze do Europy pewnego dnia zauważyliśmy na Ławicy Labra- 
dorskiej duży statek-przetwórnię ryb pod banderą portugalską, łowiący 
włokiem dennym. Ponieważ statek ten wydał się podejrzany dowódcy 
osłony, zostaliśmy oddelegowani aby go skontrolować. Chodziło o to, 
czy przypadkiem nie jest tajną bazą niemieckich okrętów podwodnych. 
Ja jako oficer broni podwodnej byłem również dowódcą sekcji spec
jalnej (Boarding Party), składającej się z marynarzy różnych specjal
ności oraz takich co znali obce języki, a wybierałem ich sam. Całość 
była w hełmach, pasach ratunkowych i uzbrojona w „tommy guny” 

79



i granaty. Ja dodatkowo miałem pistolet i lornetkę oraz listę specjalnych 
pytań w różnych językach.

Poleciłem kapitanowi zebrać całą załogę na pokładzie, a sam posze
dłem sprawdzić jego mapy, dzienniki pokładowe, radiowe, maszynowe. 
Moi marynarze sprawdzili pomieszczenia i maszynownię. Okazało się 
jednak, że kapitan ma swoje dokumenty w porządku, więc wpisałem 
do jego dziennika okrętowego, zgodnie z prawem międzynarodowym, 
że statek ten został zatrzymany i przeszukany przez polski okręt wojen
ny (przy czym nazwy nie podałem), niczego podejrzanego nie znaleziono. 
Przed tym jeszcze moi marynarze obeszli pomieszczenia statkowe, pod
czas gdy załoga stała w zbiórce na pokładzie.

Na zakończenie przeprosiłem kapitana ustnie, z czego ten tak się 
ucieszył, że przed opuszczeniem dał nam kilkanaście butelek doskonałego 
wina Porto oraz masę świeżych ryb do motorówki, co było wielką fraj
dą dla załogi żyjącej konserwami.

W dalszym ciągu naszego rejsu powrotnego przy ładnej, słonecznej 
pogodzie i stanie morza około 3° skali, nasz asdikowiec wykrył jakieś 
podejrzane echo. Dowódca kmdr por. Stanisław Hryniewiecki zameldo
wał o tym komodorowi konwoju, ten zaś nakazał równoczesny zwrot 
odchylający statków konwoju, a nam polecił: „Investigate” (poszukiwać). 
Wobec tego zaczęliśmy krążyć w pobliżu i poszukiwać ewentualny ok
ręt podwodny. Po jakimś czasie znowu nawiązaliśmy kontakt z echem 
podwodnym. Dowódca wykonał atak, a personel torpedowo-minowy wy
rzucił za burtę serię bomb głębinowych.

Gdy tak krążyliśmy szukając nowego kontaktu, nagle jeden z ob
serwatorów pokładowych krzyknął: „Za rufą niedaleko jakiś człowiek”. 
Ta wiadomość poruszyła wszystkich, a szczególnie dowódcę. Po prostu 
myśleliśmy, że uszkodziliśmy lub zatopiliśmy okręt podwodny, a to jest 
jeden z rozbitków. Gdy podeszliśmy bliżej okazało się, że pływającym 
w morzu jest nasz własny marynarz Duplaga, ochotnik z Polonii z USA. 
Zapytany jak to się stało, że znalazł się za burtą, wyjaśnił, że jak tak 
krążyliśmy doszedł do przekonania, że trzeba spróbować jak się pływa 
w morzu. Zdjął więc buty i pozostawił je na pokładzie rufowym tak, że 
nikt tego nie zauważył, po czym wyskoczył za burtę w kombinezonie 
i nawet bez pasa ratunkowego. Mówił, że się nie przejmował, gdyż był 
mistrzem USA w przepłynięciu jeziora Michigan, no i był pewny, że 
okręt znowu wróci na dawne miejsce. Jednakże nie przewidział, że trwa
ło to jednak dłużej niż sobie planował, poza tym fala otwartego oceanu, 
chociaż na oko niewielka, wyczerpała go znacznie. Po wyciągnięciu go 
na pokład dowódca nakazał zabrać go do izby chorych i oddał pod opie
kę lekarza, a po powrocie do Wielkiej Brytanii nakazał go wyokrętować 
jako człowieka niepoczytalnego.

Po powrocie do Szkocji przydzielono nas znowu do Home Fleet 
bazującej w Scapa Flow, skąd często robiliśmy wypady w kierunku 
Islandii i Grenlandii w eskorcie pancerników.

Tak upłynął nam rok 1942. W sumie odbyliśmy sześć konwojów do 
Kanady.

Pogoda w tych rejonach świata w zimie była niezwykle sztormo
wa, a gdy znowu był spokój, formowały się duże pola lodowe i utrud
niały żeglugę, szczególnie niszczycielom czy korwetom, które posiadały 
bardzo cienkie poszycie burt.
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ROK 1943

Pewnej nocy polecono całej flotylli niszczycieli, w tym i „Pioru
nowi”, wyjść w nocy ze Scapa Flow, o ile sobie przypominam było to 
11 stycznia, z zadaniem ataku torpedowego na pancernik niemiecki typu 
„Deutsehland”, który miał się przemykać wzdłuż wybrzeża norweskiego 
w kierunku na ocean.

Szliśmy w szyku torowym. Początkowo było sztormowe, ale jeszcze 
nie tak źle. Po kilku godzinach sztorm potęgował się, widoczność ma
lała, fale rosły i zalewały pokłady, wreszcie nakazano otwarty szyk to
rowy, to znaczy taki jaki byłby najwygodniejszy w tych warunkach. 
Gdy wychodziłem na wachtę o północy, niczego dokoła nie było widać 
poza olbrzymimi falami. Pytam mego poprzednika kpt. mar. Kazimierza 
Hessa, co ma mi do zdania? On odpowiada, podając kurs i szybkość 
(bardzo małe obroty maszyn) oraz mówi, że on właściwie stracił z oczu 
okręty idące przed nim, ale od czasu do czasu radar je odnajduje. Gdy 
zszedł z wachty, chciałem się jednak do nich zblizyć na odległość widze
nia przynajmniej ich świateł torowych, co pewien czas dodawałem więc 
obroty maszyn, tak jednak aby nie spowodować silniejszych zderzeń ka
dłuba o fale. Ponieważ nie dawało to żadnego skutku, wydało mi się 
więc podejrzane. Kazałem zawołać doświadczonego radarzystę bosman
mata Karola Wiznera i poleciłem mu przeszukać horyzont, czy nie wi
dzi charakterystycznych ech naszych okrętów. Po chwili bosmanmat 
Wizner zameldował na pomost rurą głosową z pomieszczenia radaru, że 
wokół nas nie ma żadnych ech okrętów. Ten meldunek zdumiał mnie, 
więc mówię mu, że przecież mój poprzednik twierdził, że od czasu do 
czasu przed nami idzie ta cała flotylla. Na to radarzysta odpowiedział, 
że takie „echa” to widzi naokoło, ale nie są to okręty, lecz olbrzymie 
fale morskie. Wtedy zrozumiałem, że idziemy sami, a nasza flotylla 
gdzieś się zapodziała.

Zadzwoniłem do dowódcy kmdr. ppor. Tadeusza Gorazdowskiego 
i zameldowałem mu o tym. Ten gdy wyszedł na pomost, nie mógł w to 
uwierzyć, wreszcie kazał nadawać przyćmionym Aldisem wokół zawoław- 
cze AAAA... AAAA... i nikt nie odpowiedział. A więc znaleźliśmy się 
sami i szliśmy na Norwegię z zadaniem storpedowania pancernika! Wów
czas dowódca nakazał zmniejszyć szybkość, ale zachować generalny kurs 
i czekać świtu, gdyż wówczas sprawa musi się wyjaśnić. Z drugiej stro
ny nie chciał zawracać, gdyż wyobrażał sobie co by to było, gdyby jed
nak flotylla poszła do tego ataku, a nas akurat zabrakło, mogli nas An
glicy posądzić o tchórzostwo.

Tymczasem zapaliły się nam kable D.G. (Degaussing) na śródokrę
ciu na skutek krótkiego spięcia i stałego zalewania wodą morską. Mo
gło to nas ewentualnie zdradzić, gdyby faktycznie nieprzyjaciel był nie
daleko. Pożar jednak łatwo zlikwidowaliśmy, gdy elektryk wyłączył 
gałąź uzwojenia D.G.

Gdy przyszedł blady świt, otaczały nas olbrzymie fale morskie i ni
kogo nie było widać na horyzoncie, chociaż tak spodziewaliśmy się wi
doku okrętów. Flotylla brytyjskich niszczycieli po prostu znikła. Daleko 
przed nami rysowały się wysokie góry Norwegii. Gdy do nich podesz
liśmy według radaru na odległość około 20 mil morskich i po stwier
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dzeniu, że żadnego Anglika z nami nie ma, dowódca wydał rozkaz po
wrotu do Scapa Flow.

Do portu weszliśmy około południa z ciężkim sercem, ale gdy zau
ważyliśmy, że w porcie stoi na kotwicy nasza flotylla, zrobiło nam się 
lżej. Sprawa wyglądała tak: dowódca flotylli około północy doszedł do 
wniosku, że w tych huraganowych warunkach żadna normalna akcja 
torpedowa nie może się udać, powziął zatem decyzję powrotu. Niszczy
ciele brytyjskie kolejno zawracały tymże szykiem torowym na optyczny 
przyćmiony sygnał z Aldisa, skierowany do tyłu na następny okręt. Je
den z naszych młodszych artylerzystów przy lewym Oerlikonie widział, 
że poprzednik coś nadał w naszym kierunku, ale nic nie mówił, bo my- 
ślał, że „pomost to widzi”. A pomost akurat wtedy tego nie zauważył 
i tak flotylla zawróciła, a „Piorun” poszedł dalej. I co by się z nami 
stało na takiej fali naprzeciwko działom pancernika? Przecież gdybyśmy 
nawet poszli do ataku torpedowego sami, to byśmy daleko nie zaszli 
i zostali dosłownie rozstrzelana przez dalekosiężne działa pancernika. 
Ale tak się akurat złożyło, że i Niemcy odwołali wyjście pancernika 
w tę sztormową pogodę.

Krótkie postoje w Scapa Flow wykorzystywane były na różne ćwi
czenia artyleryjskie, torpedowe, zwalczania okrętów podwodnych, małe 
remonty. Wyjścia na ląd właściwie nie było, chociaż znajdowały się 
tam kantyny czy kina, ale tak daleko, że po prostu nie opłacało się 
schodzić z okrętu. Stała tam stale potężna flota, o czym może świadczyć 
fakt, że do jej obsługi dziennej zarekwirowanych było 200 kutrów ry
backich.

Ze Scapa Flow wyszliśmy wraz z niszczycielem „Musketeer” i dnia 
18 stycznia cumowaliśmy do ropowca w Seydisfjord na Islandii. Dnia 
20 stycznia cdkotwiczyliśmy z Seydisfjord i dołączyliśmy do konwoju 
16 statków różnych bander, choć w większości amerykańskich, który 
szedł do Murmańska. W osłonie konwoju było razem 8 niszczycieli, 3 
korwety i 2 traulery, które jako okręty ratunkowe szły za konwojem. 
Statki konwoju były bardzo dobrze uzbrojone. Gdzieś 50 mil przed kon
wojem posuwała się wielkim zygzakiem eskadra i lotniskowiec, które 
miały nas ubezpieczać w wypadku, gdyby z Norwegii wypadły znajdu
jące się tam niemieckie krążowniki i pancerniki.

Droga konwoju przebiegała wielkim lukiem w odległości co naj
mniej 300 mil morskich od wybrzeża Norwegii, po to aby nie być w bez
pośredniej odległości zasięgu lotnictwa nieprzyjacielskiego. Obowiązy
wała nas też cisza radiowa i radarowa, aby nie mogły nas wykryć i ewen
tualnie namierzyć niemieckie stacje radiowio-lokacyjne w Norwegii. 
Gdy przechodziliśmy na północ od wyspy Niedźwiedziej, przypomniałem 
sobie, że przecież przed wojną dotarła tam polska wyprawa polarna. 
Według locji nie była zamieszkana, lecz tylko odwiedzana przez ryba
ków norweskich.

Niebezpieczna część drogi zaczynała się na dwa lub trzy dni przed 
dojściem do Nordkap, gdy nasza droga z konieczności zaczynała zbliżać 
się do lądu. Tutaj właśnie przed południem wykrył nas niemiecki sa
molot dalekiego zasięgu bliżej nierozpoznanego typu. Pojawił się tylko 
na chwilę i szybko odleciał w kierunku lądu. Pogoda była niezła, choć 
było pochmurno i mróz. Wtedy stałó się jasne, że niemiecki nalot jest 
tylko kwestią godzin.
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Faktycznie, po południu przy pięknej pogodzie, bo chmury ustąpiły, 
nisko od strony półwyspu Kola pojawiło się 6 samolotów torpedowych. 
W całym konwoju ogłoszono alarm bojowy lub przeciwlotniczy, statki 
zwiększyły szybkość i odstępy między sobą. Ponieważ była dobra wi
doczność, cała osłona konwoju otworzyła gwałtowny ogień z dział głów
nych pociskami rozpryskowymi, tworząc dobrą zaporę. Niemcy jednak 
ją ominęli bokami i zaatakowali z lotu bardzo niskiego z sześciu stron 
horyzontu. Wówczas okręty i statki otworzyły ogień z działek Boforsa 
40 mm oraz Oerlikonów 20 mm, każdy w swoim najbliższym otoczeniu. 
Nad konwojem powstał dosłownie czerwony parasol ze smug przeciw
lotniczej broni maszynowej. Atak jednak nie udał się, nie było momen
tu zaskoczenia. Jeden samolot został przez kogoś zestrzelony, drugi usz
kodzony z wlokącym się za nim dymem szybko zawrócił, a po tym resz
ta poszła z powrotem w kierunku niedalekiego lądu. Dzień był bardzo 
krótki i niebawem zaczęło się ściemniać, wówczas możliwość dalszych 
ataków letniczych przestała istnieć.

Na drugi dzień weszliśmy w strefę radzieckiego lotnictwa. Spotkał 
nas szybki dwumotorowy lekki bombowiec. Machając skrzydłami, poka
zywał swoje znaki rozpoznawcze. W dalszym ciągu jednak byliśmy 
w strefie zagrożenia niemieckiego, bo Niemcy nawet na redzie Murmań
ska bombardowali konwoje.

Do Murmańska weszliśmy 27 stycznia i zakotwiczyliśmy w Polar- 
noje. Równocześnie wyokrętowaliśmy brytyjskiego oficera łącznikowego 
wraz z radiostacją i kodami. Miał się on udać dalej do Archangielska. 
Odbierał go radziecki oficer łącznikowy w stopniu kapitana; mówił do
brze po angielsku i był elegancko ubrany. Odwiedził nas także jakiś 
wyższy oficer marynarki radzieckiej, a dowódca brytyjskiego krążowni
ka stojącego w porcie zaprosił nas do siebie do meisy, załogę zaś do kina 
okrętowego.

W Murmańsku staliśmy tylko dwa dni, gdyż czekaliśmy jedynie 
na następny konwój pustych statków, idący do Europy czy USA. Jak 
nam mówił ten radziecki oficer, umowa o materiał wojenny między 
aliantami a ZSRR była twarda: za dostarczony towar ZSRR płacił zło
tem, ale tylko wtedy gdy go wyładowano bezpiecznie na ląd. W wy
padku gdyby statek wraz z ładunkiem został zatopiony po drodze, a na
wet w porcie radzieckim, ZSRR za niego nie płacił; stawał się czystą 
stratą aliantów zachodnich.

Dnia 29 stycznia wyszliśmy z konwojem powrotnym do Wielkiej 
Brytanii. W przejściu tym nie mieliśmy żadnej przygody z lotnictwem 
niemieckim, czy też okrętami podwodnymi, ale o mało co spotkalibyśmy 
się z eskadrą niemieckich okrętów wojennych, które właśnie wyszły 
z Norwegii na nasze spotkanie. Ostrzegała nas o tym Admiralicja dzięki 
wiadomościom z wywiadu i nasłuchu stacji niemieckich. Na szczęście 
tej nocy zaczął padać gęsty śnieg i rozminęliśmy się w odległości kilku
nastu mil według późniejszych wiadomości po powrocie do Wielkiej Bry
tanii.

Okres naszego konwoju przypadał na bardzo krótki dzień, gdyż 
przeważała wówczas noc polarna, tak więc przez większość doby posu
waliśmy się w ciemnościach i wielkich zawiejach śnieżnych. W tym 
czasie w Norwegii znajdowały się pancerniki „Gneisenau”, „Scharn- 
horst” i „Tirpitz”.
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Dnia 5 lutego weszliśmy do Seydisfjord na Islandii i tam konwój 
został rozwiązany. Część statków poszła do USA, a część do Wielkiej 
Brytanii, naturalnie w osobnych konwojach. My tymczasem zostaliśmy 
skierowani do eskorty okrętów liniowych, chodzących od Orkadów przez 
Islandię do Grenlandii. Czatowały one na ewentualne niemieckie raide- 
ry, grasujące po oceanach. Wówczas eskortowaliśmy w różnym czasie 
pancerniki „King George V”, „Anson”, „Howe” i krążownik „Bermuda”.

W czasie jednego z samodzielnych patroli wdkół Islandii, weszliśmy 
do fiordu Akureiri w północnej Islandii. Celem tego patrolu było spraw
dzenie, czy w tych samotnych fiordach nie ukrywają się niemieckie okrę
ty podwodne, względnie czy tam nie mają przypadkiem swoich daleko 
wysuniętych baz. Ponieważ dzień był krótki, około 3—4 godzin, pozo
staliśmy tam do dnia następnego. Było to 16 lutego. Gdy jednak obcię
liśmy wyjść, okazało się to niemożliwe, gdyż w międzyczasie nadciąg
nęły do wejścia olbrzymie pola lodowe. Wobec tego zostaliśmy tam 
i oczekiwaliśmy zmiany pogody, a raczej przyjaznego wiatru, któryby 
odsunął z wyjścia to pole lodowe. Z początku nie wydawało się to nie
bezpieczne, ale gdy mijały dni i doszło do tego, że staliśmy tam już dwa 
tygodnie, zaczęło nam brakować żywności i wody. Wówczas przebił się 
do nas pancernik brytyjski, który nas stamtąd wreszcie wyprowadził.

Ale największą radość sprawiła załodze poczta, a tej były trzy wor
ki. Ja będąc oficerem broni podwodnej, pełniłem jeszcze dodatkowo 
funkcje adjutanta okrętu. Musiałem to wszystko segregować na pocztę 
prywatną i służbową (polską i brytyjską), w czym pomagał mi podofi
cer sanitarny bosmanmat Roszkowski, specjalnie w tym celu do mnie 
przydzielony.

W czasie jednego z patroli weszliśmy też do innego fiordu islandz
kiego, gdzie był połowy szpital amerykańskiej marynarki wojennej. Ów
czesny dowódca okrętu kmdr ppor. Gorazdowski wydał przyjęcie dla 
części personelu tego szpitala na okręcie, bo zdawało nam się, że bar
dzo się nudzą. W ten sposób załoga poznała wiele ładnych i zgrabnych 
dziewcząt-sanitariuszek, a te w zamian zaprosiły nas do swojej kantyny 
na „party” (przyjęcie). Oficerowie z tej bazy zorganizowali dla nas jazdę 
na nartach. Wówczas chyba po raz pierwszy Polacy jeździli tak daleko 
na północ na nartach dla przyjemności.

Po zaopatrzenie poszliśmy do Reykjawiku, stolicy Islandii. Nie mó
wiąc już o braku żywności, brakowało nam też... alkoholu. Wówczas wy
syłając Roszkowskiego z pocztą, powiedziałem mu, aby zakupił kilka 
butelek whisky na lądzie. Ten powrócił i oznajmił mi, że na Islandii pa
nuje prohibicja. Wobec tego wysłałem go jeszcze raz do apteki, by kupił 
litr spirytusu etylowego dla izby chorych. Bosmanmat znowu wrócił 
i powiedział mi, że aptekarz wysłał go do burmistrza, aby ten zaparafo- 
wał to zapotrzebowanie. Aptekarz okazał się jednak bardzo podejrzliwy, 
a może był abstynentem? Zapytał go do jakich celów chcemy używać 
spirytusu, wówczas Roszkowski odpowiedział mu, że do obmywania ran. 
Wtedy aptekarz oświadczył, że wobec tego doda jeszcze trochę chloro
formu, gdyż to nie będzie przeszkadzać.

Gdy podoficer powrócił, opowiedział mi o swoich perypetiach. Wy
glądało, że aptekarz postawił na swoim. No, ale myślę sobie, od czego 
mnie chemii uczono? Zdaje mi się, że chloroform ma wyższą tempera
turę wrzenia i parowania aniżeli spirytus etylowy. Kazałem więc mu 
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przynieść naczynie do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i wlałem do 
niego tę mieszaninę. Teraz zadałem mu bardzo ważne pytanie: „Ile ap
tekarz mógł wlać chloroformu?” Roszkowski odpowiedział, że około 
10%. No i wtedy zaczęło się odparowywanie chloroformu. Gdy płyn 
zmniejszył się o te 10% uznaliśmy, że już można robić wódkę, mieszając 
ją z jakimś sokiem. Okazało się jednak, że wódka miała w dalszym cią
gu własności usypiające. Albo więc Roszkowski omylił się w ocenie, 
albo też za mało płynu odparowaliśmy.

Patrolując w tamtejszych okolicach polarnych lub chodząc w es
kortach okrętów liniowych, zadaniem niszczyciela było osłaniać je przed 
atakiem okrętu podwodnego, a w razie spotkania nieprzyjacielskiego 
okrętu liniowego, wykonanie nań ataku torpedowego. Dlatego też po 
każdym patrolu, który trwał zwykle kilka dni, zaraz po powrocie i za
kotwiczeniu, bez względu na stan pogody, wyciągałem torpedy do jed
nej trzeciej z aparatu torpedowego, doładowywałem sprężone powietrze 
do zbiorników torpedowych i wykonywałem rutynowe sprawdzanie me
chanizmów torpedy.

Któregoś dnia zauważyłem z przerażeniem, że silniki torpedowe nie 
zaskakują pomimo, że zbiorniki miały pełne ciśnienie powietrza, a za
wory zaporowy i wpustowy były otwarte. Gdyby coś takiego zdarzyło 
się na przykład w morzu na patrolu, czy podczas eskorty, gdzie koniecz
ne byłoby wykonanie ataku torpedowego, mogłoby to oznaczać nasz ko
niec. Wreszcie okazało się, iż na skutek silnych mrozów oliwa tak zgęst
niała, że po prostu unieruchomiła mechanizmy. Natychmiast zmieniliśmy 
oliwę na bardzo lekką, no i mechanizmy torpedy ruszyły i chodziły jak 
szwajcarskie zegarki. Naturalnie trzeba było pamiętać, aby na przy
kład na Morzu Śródziemnym znów zmienić oliwę na gęstą.

Zima na północnym Atlantyku i na Morzu Arktycznym była bar
dzo surowa, sztormowa, mroźna i w ogóle trudna do zniesienia przez 
załogi niszczycieli, które bez względu na pogodę musiały wychodzić 
w morze i przebywać na nim tygodniami. Bryzgi fal zamarzały na po
kładzie i na uzbrojeniu, tworząc skorupy trudne niekiedy do usunięcia. 
Dlatego też Brytyjczycy zakładali pod pokładem dodatkowe cienkie ru
rociągi parowe, które wychodziły na pokład w postaci giętkiego spiral
nego węża stalowego z zaworem i parą z tego rurociągu odmrażało się 
ruchome części uzbrojenia. Pomieszczenia były ogrzewane nadmuchem 
ciepłego powietrza, ponadto na sufitach i burtach zakładano specjalną 
izolację z waty szklanej i folii, osłoniętą od wewnątrz pomieszczenia 
płytami z dykty.

Załoga spała w ubraniach, zdejmowano jedynie buty. Hamaki wi- 
siały dzień i noc i były najlepszym urządzeniem jakie wymyślono na 
morzu. Na wachtę Ubierano się w grube na 1 cm i długie ponad kolana 
pończochy wełniane, nakładano swetry wełniane, kominiarki, ciepłe 
płaszcze, a na nie płaszcze nieprzemakalne, no i sud-westki. Na rękach 
noszono grube futrzane rękawice z trzema palcami, a pod płaszczem pas 
ratunkowy gumowy nadmuchiwany powietrzem, który nie zajmował 
dużo miejsca. Buty zawsze z cholewami, albo nieprzemakalne albo filco
we. Całość była ciepła, wodoszczelna, jednak dość niewygodna, w wy
padku więc akcji zrzucano płaszcze. Najbardziej cierpiała od mroźnej 
pogody wachta przy dziale nr 2. Jego obsada była na dziobie, mogła 
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więc chronić się pod maską działa, zawsze jednak dwóch marynarzy na 
zmianę obserwowało horyzont.

Po dłuższym okresie służby na Atlantyku i Morzu Arktycznym, 
gdzie zimą i wiosną panowały niezwykłe sztormy i mrozy, „Piorun” zo
stał 17 czerwca skierowany na Morze Śródziemne. Wielka więc była na
sza radość z powodu lepszych teraz warunków klimatycznych. Natural
nie, wszędzie istniało równe zagrożenie wojenne, ale wypadnięcie za 
burtę na Północy równało się śmierci z zimna, a taka sama przygoda 
na Południu dawała duże szanse na wyratowanie.

Kolejnym dowódcą okrętu został kmdr por. Stanisław Dzienisie
wicz, człowiek drobny ciałem, ale wielki duchem.

Tak więc opuściliśmy Scapa Flow 17 czerwca, a do Gibraltaru przy
byliśmy 23 czerwca bez specjalnych przygód, nie licząc wyratowania 
załogi dużego czteromotorowego samolotu dalekiego zasięgu (typu już 
nie pamiętam), którego bazą był Plymouth. Znajdowałem się wówcz.as 
na pomoście wraz z II-gim oficerem artylerii ppor. mar. Kopeckim, gdy 
zauważyliśmy, że latający nisko w patrolu przeciw okrętom podwod
nym samolot własny nagle bardzo obniżył lot i uderzył w morze. Po
nieważ byliśmy blisko, może dwie mile, więc zaraz podeszliśmy i opuś
ciliśmy łódź ratunkową. Pogoda była dobra, a rzecz cała działa się na 
wysokości Porto w Portugalii. W międzyczasie lotnicy w liczbie około 
siedmiu wyskoczyli na tratwę ratunkową. Tylko jeden z nich był lekko 
ranny, tak więc zamiast wrócić do Plymouth, pojechali z nami do Gi
braltaru.

Gibraltar był stosunkowo bezpieczną bazą brytyjską. Z rzadka tyl
ko docierały tu włoskie bombowce, ale istniało inne zagrożenie, tzw. 
„żywe torpedy” włoskie lub też nurkowie, zakładający na kadłubach 
miny. Toteż co pewien czas po porcie lub na zewnątrz niego krążyły 
motorówki, rzucając małe bomby głębinowe.

Nasze zadania były takie jak poprzednio: patrole, osłony konwo
jów, eskortowanie okrętów liniowych i lotniskowców, bombardowanie 
baterii brzegowych. Na Morzu Śródziemnym sytuacja strategiczna była 
niekorzystna dla aliantów z powodu wielkiego zagrożenia lotniczego, 
tak ze strony Włoch jak i Niemiec oraz obecności włoskiej floty wojen
nej. Morze podzielone było na dwie części: zachodnią i wschodnią; na 
ich krańcach leżały bazy brytyjskie.

Konwoje musiały przechodzić przez płytkie wody, często minowa
ne, pomiędzy Tunisem a Sycylią oraz wzdłuż wyspy włoskiej Pantelle- 
ria uzbrojonej w ciężką artylerię. Poza tym za dnia hulały tam włoskie 
i niemieckie dywizjony lotnicze, tak więc cała sprawa polegała na 
przejściu wzdłuż Pantellerii w nocy. Trasą tą chodziły konwoje z Gi
braltaru na Maltę lub do Aleksandrii i z powrotem.

Na Maltę przyszliśmy po raz pierwszy 8 lipca. W awanportach 
i porcie La Valetta zastaliśmy dużo okrętów wojennych różnych typów, 
przeważnie stojących na beczkach. Znajdowała się tam również baza 
brytyjskich okrętów podwodnych. Malta była bardzo dobrą bazą, ale 
potrzebowała uzupełniania zapasów paliwa, amunicji i żywności. Wyspę 
tę nazywano „niezatapialnym lotniskowcem”. Podczas całej wojny prze
żyła około 3 tys. alarmów lotniczych i około tysiąc nalotów włoskich 
i niemieckich. Jej obrona przeciwlotnicza była tak sprawna, że alarm 
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plot, ogłaszano już wtedy, kiedy na Sycylii podnosiły się samoloty do 
ataku bombowego, a to dzięki doskonałym radarom obrony przeciwlot
niczej.

Pewnej nocy i my przeżyliśmy taki nalot, gdy staliśmy na becz
kach. Kiedy ogłoszono sygnał generalnego alarmu plot., nasza załoga 
natychmiast obsadziła stanowiska i nałożyła hełmy. Gdy nadleciały 
bombowce, Malta otworzyła huraganowy ogień plot, z dział lądowych 
oraz ze wszystkich okrętów wojennych stojących w porcie. Był to ogień 
zaporowy, gdyż żadnego samolotu nie było widać. Przede wszystkim 
strzelały pancerniki i krążowniki z dział kalibru 150 mm, oprócz nich 
niszczyciele, które miały wysoki kąt podniesienia dział kalibru 100 mm, 
no i setki działek 40 mm. W poszukiwaniu samolotów brały także udział 
bazowe baterie reflektorów i czasami tam jakiegoś bombowca przyszpilili. 
Takiej kanonady już nigdy więcej nie słyszałem, gdyż tak obrona jak 
i cele były skoncentrowane na małej przestrzeni. Z gwiaździstego nieba 
leciało w dół więcej niebezpiecznych odłamków własnej artylerii, ani
żeli bomb. Jeden taki odłamek przebił kadłub motorówki, co odkryliś
my na drugi dzień rano, był paskudnie poskręcany.

Podczas opisywanego nalotu na pomoście bojowym stał dowódca 
kmdr por. Stanisław Dzienisiewicz bez hełmu i spokojnie palił papiero
sa. Ja też tam byłem, bo to było moje miejsce w czasie alarmu bojo
wego. W pewnej chwili do dowódcy .zbliżył się zastępca dowódcy kpt. 
mar. Kazimierz Hess i grzecznie zwrócił się do dowódcy, alby ten zga
sił papierosa, „bo to z daleka widać!”. Dowódca spojrzał na niego ze zdu
mieniem i odpowiedział: „Panie kapitanie, nie bądź pan śmieszny, cała 
Malta w ogniu, więc kto ma widzieć ten zapalony papieros”.

Dnia 5 lipca znajdowaliśmy się w bazie francuskiej marynarki wo
jennej Mers-El-Kebir. Nagle około godz. 12.00 okręt flagowy admirała 
podniósł sygnał flagowy, aby cała flota opuściła bandery do pół masztu. 
Potem nadszedł sygnał, że głównodowodzący Polskich Sił Zbrojnych 
gen. Sikorski zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze. Dla nas był 
to szok podobny do tego, jaki przeżyliśmy w Narwiku po zatopieniu 
„Groma”.

Dnia 6 lipca weszliśmy do Algieru i tam dołączono nas do grupy 
operacyjnej „Force H” admirała Cunninighama. Na odprawie dowódca 
dowiedział się, że niebawem weźmiemy udział w inwazji Sycylii. Już 
w tym czasie zaczęły się zbliżać ze wszystkich stron Morza Śródziem
nego części floty i konwojów inwazyjnych. Według późniejszych infor
macji w operacji tej wzięło udział 3266 statków transportowych ze sprzę
tem, amunicją i wojskiem. W sumie było tam 160 000 ludzi, 1000 dział 
i 600 czołgów.

Dla nas inwazja Sycylii (operacja „Husky”) rozpoczęła się w nocy 
10 lipca. Morze nie było spokojne (stan 4—5°B), co stwarzało trudności 
dla łodzi desantowych. My jednak eskortowaliśmy Okręty liniowe gru
py „Force H”. Ich zadaniem było niszczenie baterii i umocnień brzego
wych. Tymczasem nadleciały ciężkie bombowce startujące z Afryki i to 
samo robiły z powietrza. Inwazja nie była jednak dla Niemców zasko
czeniem, gdyż sam słyszałem jakąś stację, która ostrzegała w języku 
angielskim przed lądowaniem na Sycylii, mówiąc: „inwazyjne wojska 
zostaną utopione we własnej krwi”. Pomimo to jednak desant szczęśli
wie przeprowadzono.
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Całością wojsk dowodził generał brytyjski Alexander. Na zachodnim 
wybrzeżu Sycylii wylądowała 7 Armia USA pod dowództwem gen. Pat- 
tona, a na wschodzie 8 Armia brytyjska pod dowództwem gen. Mont
gomery. Wojska desantowe trochę się pochorowały na wzburzonym mo
rzu.

Niecierpliwy admirał Cunningham przesiadł się ze swego okrętu 
flagowego na jeden z brytyjskich niszczycieli i przedefilował wzdłuż na
szej burty z rozwiniętą flagą admiralską, dużą szybkością w kierunku 
brzegu wschodniego.

Postępy wojsk inwazyjnych znaliśmy z częstych komunikatów we
wnętrznych floty. Przez pierwsze dni walki były bardzo zacięte i krwa
we, ale po tym tak Amerykanie jak i Brytyjczycy zaczęli wolno spy
chać Włochów i Niemców na północ, a my posuwaliśmy się prawie rów
nolegle po morzu,'wzdłuż wschodniego wybrzeża Sycylii poprzez porty 
Syrakuzy, Augusta i Catania. Na redzie Augusty stał opuszczony włoski 
wodnosamolot typu „Cant”, o tyle dla nas ciekawy, że takie właśnie 
wodnosamoloty zakupiło u Włochów niedługo przed wojną Kierownic
two Marynarki Wojennej dla Morskiego Dywizjonu Lotniczego w ce
lach dalekiego rozpoznania i wykonywania ataków torpedowych. Tak 
się złożyło, że na takim wodnosamolocie przyleciał do Polski na kilka 
dni przed wybuchem wojny kpt. mar. pilot Roman Borowiec wraz z por. 
mar. Kazimierzem Wilkanowiczem jako nawigatorem i jednym bosma
nem z Pucka jako mechanikiem.

W międzyczasie odesłano nas na zachód dla wzmocnienia eskorty 
lotniskowca „Indomitalble”. Szesnastego lipca 1943 r. podczas bezksię
życowej, ale jasnej nocy szliśmy na pozycji z lewej burty lotniskowca, 
w odległości od niego pół mili morskiej. W zasadzie było to ubezpiecze
nie przed okrętami podwodnymi na powierzchni. Lotniskowiec co pewien 
czas wysyłał swoje samoloty patrolowe zaopatrzone w radary, które 
miały poszukiwać na powierzchni morza nieprzyjacielskich jednostek, 
zwłaszcza w dalszej odległości, aby uniknąć zaskoczenia.

Wachtę objąłem około północy. Poprzedni oficer wachtowy poin
formował mnie, że według ostatniego sygnału z „Indomitable”, niedługo 
będzie wracał na lotniskowiec jego samolot. No i faktycznie, niebawem 
z kierunku „lewo 45” usłyszeliśmy szum silnika lotniczego oraz zobaczy
liśmy niewyraźną sylwetkę, która skierowała się na lotniskowiec. Sa
molot przeleciał pomiędzy naszym okrętem, a innym niszczycielem bry
tyjskim bez żadnych podejrzeń. Jednak prawie równocześnie gdy nas 
mijał, zauważyłem, że coś się od niego oderwało i spadło do morza. Na
gle lotniskowiec rozpoczął gwałtowny ogień plot, ze swojej lewej burty. 
Ku naszemu zdumieniu, to co spadło do wody było... torpedą, która nie
bawem uderzając o burtę wybuchła, poważnie uszkadzając lotniskowiec 
pod linią wodną. W tym czasie samolot był już na kursie ucieczki, ale 
wspólny ogień lotniskowca, „Pioruna” oraz naszego sąsiada spowodo
wał, że samolot stanął w płomieniach i spadł do morza.

W taki sposób zostaliśmy zaskoczeni przez włoski samolot torpedo
wy. Przyczyniła się do tego wiadomość o bliskim powrocie własnego 
samolotu. W kilka minut po tym zdarzeniu rzeczywiście nadleciał włas
ny samolot, ale otrzymał sygnał z lotniskowca, aby leciał wprost na 
Maltę, ponieważ lotniskowiec doznał znacznego przechyłu na lewą bur
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tę i siadanie samolotu w takiej sytuacji było niemożliwe. Na szczęście 
udało nam się doprowadzić uszkodzony „Indomitable” do Malty.

W kilka dni po tym wyszliśmy z Malty w asyście kilku lekkich krą
żowników oraz niszczycieli w kierunku Włoch. W nocy 21 lipca podesz
liśmy niezauważeni pod miasto Crotone, leżące jakby „na podeszwie bu
ta”, gdzie znajdowały się fabryki amunicji i uzbrojenia. Rozpoczęliśmy 
bombardowanie. Skutek był dobrze widoczny, nastąpiły rozliczne pożary. 
Było to zupełne zaskoczenie. Nikt nie otwierał do nas ognia. Mniej wię
cej po pół godzinie kanonady opuściliśmy to miejsce i szybko odeszliśmy 
na południe. Chodziło o to, że w porcie Tarent bazowały szybkie i silne 
■okręty włoskie, nie mogliśmy się również dać zaśkoczyć za dnia przez 
samoloty włoskie i niemieckie.

Wracamy do „Korce H”. Po ciężkich walkach Sycylia została zdo
byta. Według oficjalnych danych do niewoli dostało się około 100 000 
jeńców, poległo około 18 000 nieprzyjacielskich żołnierzy, zniszczono 
267 samolotów i 188 czołgów. Straty własne oceniono na 25 000 żołnie
rzy.

Nocą posuwamy się stopniowo na północ, ubezpieczając pancerniki 
„Nelson”, „Rodney” i „Valiant”, które zapędzają się do cieśniny Mes- 
syńskiej i bombardują swoją potężną artylerią (jeden pocisk ważył oko
ło 1 tony) umocnienia lądowe oraz baterie brzegowe na stałym lądzie. 
Idziemy niedaleko krążownika brytyjskiego „Orion”, który posuwał się 
na tle ciemnego i skalistego brzegu Sycylii, a nad nim jaśniała akurat 
konstelacja Oriona. Były to noce 16, 17 i 18 sierpnia.

Dnia 3 września „Piorun” bierze udział w inwazji Włoch (opera
cja ,,Avalanche”), w okolicach Reggio i Pelaro. Operacja rozpoczęła się 
nalotem ciężkich bombowców startujących z Afryki. Po nim nastąpiło 
kilkugodzinne bombardowanie z kilkuset dział lądowych na Sycylii oraz 
z pancerników i krążowników. Równocześnie wysłano kilkaset barek 
desantowych, gdy bombardowanie jeszcze trwało. Jednakże lądowanie 
nastąpiło bez oporu. Włosi i Niemcy wycofali się zawczasu na dalsze, 
silnie umocnione pozycje.

Kilka dni później Włosi ogłosili zawieszenie broni. Wówczas do
wódca ORP „Piorun” kmdr por. Stanisław Dzienisiewicz nakazał zbiór
kę załogi na pomieszczeniu dziobowym... z kubkami do herbaty lub ka
wy. Wygłosił krótkie patriotyczne przemówienie, kazał komisarzowi 
okrętowemu (ppor. mar. Kwapiszewski?) rozlać podwójną porcję rumu 
i tak wypiliśmy toast „Na pohybel Niemcom”. Do Włochów jakoś nie 
mieliśmy urazy.

Ukształtowanie Półwyspu Apenińskiego powodowało, że był on ła
twy dla obrony, a trudny do natarcia dla wojsk poruszających się w kie
runku północnym. Przeto alianci dokonywali desantów poza zasadniczy
mi liniami obrony dla okrążenia lub ominięcia szczególnie trudnych 
odcinków i tym samym przyspieszenia zdobycia Włoch.

Jedną z takich operacji było wysadzenie amerykańskiej 5 Armii 
pod Salerno dnia 8 września, a następnie dywizji brytyjskich i kana
dyjskich. Osłonę tego desantu stanowiła flota USA, tzw. Southern Attack 
Force pod dowództwem kontradmirała Halla i admirała Hewitta. Na
tomiast tzw. Northern Attack Force była pod dowództwem brytyjskim. 
Niemcy jednak zorganizowali silną obronę i rzucili do kontrataku 4 dy
wizje oraz dodatkowe siły artylerii i lotnictwa. Sytuacja desantu stała
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się krytyczna. Alianckie oddziały desantowe uratowała dopiero silna es
kadra morska, składająca się z 6 brytyjskich pancerników („Rodney”, 
„Nelson”, „King George V”, „Howe”, „Valiant” i „Warspite”), 2 dużych 
lotniskowców („Illustrious” i „Formidable”), 5 małych lotniskowców, 
monitora „Roberts”, 10 krążowników brytyjskich (m.in. „Aurora”, „Pe- 
nelope”, „Orion”, „Mauritius”), 3 krążowników USA oraz blisko 60 ni
szczycieli, w tym jednostek polskich „Piorun”, „Ślązak” i „Krakowiak”.

Nastąpiły teraz pojedynki artyleryjskie pomiędzy nieprzyjacielską 
artylerią obrony wybrzeża, a artylerią okrętową aliantów. Kilkakrotnie 
„Piorun” musiał wycofać się na inną pozycję, gdyż pociski z lądu padały 
niebezpiecznie blisko, wzniecając wielkie fontanny wody, nie mówiąc już 
o zagrożeniu ze strony niemieckich lotników. Wówczas też widziałem po 
raz pierwszy zastosowanie nowej broni niemieckiej, tzw. glider bomb, 
czyli bomby o napędzie rakietowym, kierowanej z samolotu przy pomo
cy radia. Taka właśnie bomba trafiła w podstawę komina brytyjskiego 
pancernika „Warspite”, w wyniku czego powstał pożar i wystąpiły usz
kodzenia, które zmusiły okręt do wycofania się z akcji. Drugą ofiarą 
nowej broni był krążownik amerykański. Zdarzenia tego nie widziałem, 
ale dowiedziałem się o nim po powrocie na Maltę. Bomba trafiła w po
mieszczenie, w którym powstał pożar nie do ugaszenia. Zgodnie z za
sadami obrany przeciwawaryjnej, pomieszczenie to zostało odcięte 
drzwiami wodoszczelnymi i przeciwpożarowymi. Zginęło wtedy około 
120 ludzi, po to aby uratowała się reszta, to jest około 500 marynarzy.

Ostatecznie pod koniec września 1943 r. po zażartych walkach na 
lądzie bitwa o Salerno została przez aliantów wygrana. Poległo wtedy 
7000 Brytyjczyków i 5000 Amerykanów. Przed tym jednak okręty ode
szły najpierw na Maltę do bazy, potem zaś „Piorun” wszedł na Morze 
Adriatyckie i do włoskiego portu Brindisi. Było to dnia 28 września. 
W tym czasie okręty włoskie poddawały się i szły na redę Malty.

Gdy przybyliśmy na redę Brindisi, zauważyliśmy niedaleko lądu 
stojący w zagrodzie sieci przeciwtorpedowych piękny, lekki krążownik 
włoski „Sciipione Africano”. Byliśmy tam jakąś godzinę przed zachodem 
słońca. Nagle w porcie nastąpiło jakieś poruszenie. Z portu wyjechała 
wielka motorówka, po czym podeszła do krążownika. Wysiadła z niej 
jakaś grupa ludzi.

Zaraz po tym krążownik podniósł sygnał według brytyjskiego kodu 
„szyk torowy, kurs... szybkość...” i opuścił zagrodę sieciową. Po opuszcze
niu redy szyk został zmieniony tak, że „Piorun” szedł od krążownika 
„lewo 45”, a niszczyciel brytyjski — „prawo 45”. W tym czasie krą
żownik zaczął podnosić stopniowo szybkość, tak że już nie mogliśmy 
utrzymać się na naszych pozyjach. Wreszcie szliśmy na jego trawer
sach z szybkością około 33 węzłów. W morzu dowódca poinformował 
załogę, że eskortujemy krążownik włoski, na którym znajduje się król 
włoski Emmanuel oraz marszałek Badoglio i rząd włoski. Jadą oni na 
Maltę podpisać zawieszenie broni.

Po krótkim postoju na Malcie „Piorun” znowu idzie na Adriatyk. 
Dnia 6 października wchodzimy do Brindisi, gdzie dołączamy do bry
tyjskiego dywizjonu niszczycieli z zadaniem patrolowania na południo
wym Adriatyku. Co noc idziemy w tzw. półdywizjonach, czyli we dwój
kę, w szyku torowym na jeszcze nie zbadany akwen u wybrzeży Jugo
sławii. Istniała obawa przed nieznanymi polami minowymi, dlatego też 
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obowiązywał szyk torowy. Nad ranem wracamy do bazy w Brindisi. 
Pogoda była bardzo dobra, morze spokojne, widoczność też dobra. Pa
miętam dokładnie, jak którejś nocy podeszliśmy pod Dubrownik na 
odległość około 1 mili morskiej i szliśmy wzdłuż plaży. Nikt nas nie 
zauważył. Zadaniem naszym było atakowanie przybrzeżnych transpor
tów niemieckich wzdłuż Wybrzeża. Teraz już nie pamiętam, czy tam 
kogoś spotkaliśmy.

Wracamy na Maltę i następnie znów wychodzimy na zachodnie wy
brzeże Włoch z zadaniem patrolowania przybrzeżnego. Odbywa się to 
zawsze w nocy, aby nie stać się łatwym łupem niemieckiego lotnictwa 
w dzień. Dowiadujemy się o stracie ORP „Orkan” na Atlantyku. Wprost 
trudne to było do uwierzenia. Taki wspaniały okręt, wówczas najno
wocześniejszy niszczyciel, z pierwszorzędną załogą.

Teraz znów rozkazy kierują nas w okolice Neapolu i zatoki Gaeta, 
gdzie po nocach użeramy się ze ścigaczami włoskimi, stanowiącymi po
ważne zagrożenie dla okrętów liniowych i lotniskowców. W czasie jed
nego takiego patrolu nasz dywizjon niszczycieli osaczył dwa ścigacze, 
rozpoczął strzelanie oświetlające i otworzył ogień, ale te małe okręty 
rozwinęły taką szybkość, że niszczyciele nic nie wskórały — nieprzyja
ciel wymknął się.

W tym czasie wojska lądowe zajęły Neapol, myśmy tam jednak 
weszli dopiero 8 listopada. Port jak i miasto wydały się nam jakieś brud
ne, zaśmiecone, na ulicach widoczne były jeszcze ślady działań wojen
nych.

Dnia 10 listopada wyszliśmy z Neapolu i wraz z kilkoma brytyj
skimi niszczycielami bombardowaliśmy umocnienia lądowe w zatoce 
Gaeta.

W ciągu następnych nocy podchodziliśmy pod brzegi Anzio i Net- 
tuno, a nawet pod Ostię, niedaleko Rzymu. Wówczas powstał wśród za
łogi pomysł, aby wysadzić tam mały desant i porwać papieża. Natural
nie była to czysta fantazja. Wróciliśmy do Neapolu i 11 listopada po
szliśmy do Oranu. Udaliśmy się tam na uzupełnienie zapasów. W porcie 
spotkaliśmy dużą aliancką flotę rezerwową wraz z pancernikiem fran
cuskim „Richelieu”. Był on niezwykle silnie uzbrojony przeciwlotniczo; 
na samym jego pokładzie naliczyłem 50 działek plot. 20 mm typu Oerli- 
kon, nie mówiąc już o normalnym uzbrojeniu przeciwlotniczym.

Z Oranu wyszliśmy dnia 13 listopada w eskorcie tego pancernika, 
przy czym szły z naszymi jeszcze niszczyciele brytyjskie „Tumult” i ,,In- 
glefield”.

Dnia 15 listopada weszliśmy do Gibraltaru po uzupełnienie zapasów, 
przede wszystkim paliwa i już 19 listopada po rejsie bez przygód za
kotwiczyliśmy w Plymouth.

Z Plymouth poszliśmy do Greenock w Szkocji, zdaliśmy amunicję 
i paliwo i przeszliśmy do stoczni Dalmuir West na remont.

Na Morzu śródziemnym w różnych okresach czasu chodziliśmy 
z następującymi -niszczycielami brytyjskimi: „Offa”, „Troubridge”, 
„Quail”, „Petard”, „Jervis”, „Tartar” i „Grenville”.

ROK 1944

Część zimy na początku 1944 roku spędziliśmy w stoczni remonto
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wej, czyli jak ją nazywano, w dockyardzie. Dnia 1 lutego opuściliśmy 
stocznię Dalmuir West i wróciliśmy do Clyde po amunicję, żywność 
i paliwo, po czym 9 lutego wyszliśmy do Scapa Flow na ćwiczenia. Szko
lenie zakończyło się 2 marca i następnego dnia rano ORP „Piorun” wraz 
z 2 niszczycielami brytyjskimi i 1 niszczycielem norweskim poszedł do 
Plymouth.

Dnia 5 marca o godzinie 10.30 zacumowaliśmy do ropowca w Ply
mouth, a po południu podeszliśmy do mola w Devonport, bazie Royal 
Navy. Dnia 10 marca około południa wyszliśmy w towarzystwie niszczy
cieli brytyjskich oraz 4 eskortowców plot, typu „Ślązak”, eskortując 
kilka statków amerykańskich na zachód od Portlaind. Miały one tam 
przeprowadzać ćwiczenia desantowe. Następnego dnia rano o godz. 7.40 
został ogłoszony alarm bojowy. Wspieraliśmy ogniem nasze lądujące od
działy. Po południu „Piorun” oraz brytyjski „Onslow” i norweski „Stord” 
eskortują puste transportowce z powrotem do Clyde.

Dnia 15 marca po nabraniu ropy „Piorun” oraz brytyjskie niszczy
ciele „Onslaught” i „Marne” eskortują francuski pancernik „Richelieu” 
na południe. Na wysokości Hiszpanii dnia 18 marca około godz. 9.00 
przyszła nowa eskorta, my zaś zawracamy. Po drodze zabieramy kon
wój o szybkości 8 węzłów. Z konwoju wybraliśmy dwa statki o szyb
kości 13 węzłów i poszliśmy do Clyde. Od czasu do czasu nasz asdiko- 
wiec coś słyszy, więc dla wzajemnego uspokojenia rzucamy po kilka 
bomb.

Dnia 21 marca nie weszliśmy jednak do Clyde. „Piorun” i „Marne” 
kierują się do Scapa Flow, zaś do Greenodk poszedł wraz z tym statkiem 
brytyjski niszczyciel „Onslaught”. W Scapa Flow byliśmy rankiem 22 
marca. Natychmiast poszliśmy uzupełnić paliwo przy ropowcu. Po uzu
pełnieniu paliwa cumujemy do warsztatowca „Tyne” na małe czyszcze
nie kotłów.

Dnia 28 marca wychodzimy ze Scapa Flow na ćwiczenie szyków 
wraz z krążownikiem, lotniskowcem i 3 niszczycielami brytyjskimi. Ćwi
czenie brania ropy z lotniskowca. Około godz. 19.00 powrót do Scapa 
Flow na beczkę.

Dnia 30 marca około godz. 11.30 wyjście z portu na ćwiczenia z pan
cernikami „Duke of York”, „Anison” oraz z lotniskowcem i 5 niszczycie
lami. Ćwiczono szyki, ataki torpedowe i strzelania przeciwlotnicze.

Dnia 31 marca o godz. 3.00 nasz dywizjon niszczycieli został zmie
niony przez inne okręty, my zaś poszliśmy na Wyspy Owcze (Faeróe), 
gdzie o godz.6.00 w jednym z fiordów uzupełniliśmy paliwo. Po połud
niu dowódca, kmdr ppor. Gorazdowski udał się na odprawę, po czym 
gdy wrócił powiadomił nas, że celem sił morskich i lotniczych brytyj
skich będzie zniszczenie lub nawet uszkodzenie niemieckiego pancernika 
„Tirpitz”, siostrzanego okrętu „Bismarcka”. Znajdował się on w tym cza
sie w Altenf lordzie, w Norwegii. W tym samym czasie przeprowadzany 
był konwój do ZSRR. Siły własne składały się z pancerników „Duke of 
York” i „Anison” oraz 6 lotniskowców, kilku krążowników i niszczycieli. 
Idea była taka, że gdy tylko „Tirpitz” wyjdzie z fiordu, zostanie zaatako
wany przez przeważające siły morskie, gdyby jednak stał we fiordzie, 
zaatakują go samoloty torpedowo-bombowe z lotniskowców. Cała ope
racja była obliczona na trzy dni. Po skończonej operacji mieliśmy do
łączyć do osłony konwoju wracającego z ZSRR.
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O godz. 12.00 cały nasz dywizjon niszczycieli w liczbie 5 okrętów 
odkotwiczył i dołączył do zespołu 5 lotniskowców, a po tym do 3 krą
żowników i dalszych 5 niszczycieli i 2 ropowców.

Dnia 1 kwietnia otrzymujemy wiadomość, że osłona konwoju idą
cego do ZSRR, mniej więcej na dwa dni drogi przed nami, została za
atakowana, ale zdołała zatopić okręt podwodny i zestrzeliła 4 samoloty. 
Około godz. 19.00 otrzymano sygnał z niszczyciela ,,Javelin”, że zosta- 
jemy z nim wraz z ropowcami, reszta zaś zespołu zwiększa szybkość, 
gdyż atak przyspieszono o jeden dzień. Pogoda jest dobra, słonecznie, 
morze spokojne.

Następna wiadomość: osłona konwoju do ZSRR idącego przed nami, 
zatopiła drugi okręt podwodny około godz. 20.00. ,,Javelin” bierze pa
liwo z towarzyszącego nam ropowca.

Kolejna wiadomość z okrętu flagowego admirała: dnia 3 kwietnia 
o godz. 4.15 wystartowały samoloty do ataku na „Tirpitza” stojącego 
we fiordzie. Ogółem 42 samoloty bombowe i torpedowe. O godz. 6.00 
my z kolei uzupełniamy ropę z idącego z nami ropowca.

Po południu następna wiadomość: „Tirpitz” został trafiony, straty 
własne: 4 samoloty. Wszyscy wracają do Scapa Flow (pancernik został 
trafiony gdy podnosił kotwicę, aby wyjść i zaatakować konwój).

Dnia 5 kwietnia dołączył do nas jeszcze jeden niszczyciel dla wzmoc
nienia osłony ropowców.

Dnia 7 kwietnia wracamy do Scapa Flow i idziemy na beczkę. Dzi
siaj BBC podało, że „Tirpitz” otrzymał 23 trafienia, z tego 4 poważne.

Dnia 11 kwietnia idziemy na ćwiczenia z własnym okrętem pod
wodnym, po czym po południu wracamy do bazy.

A oto nowe zadanie przed nami: mamy atakować wraz z własnym 
lotnictwem przybrzeżną żeglugę niemiecką we fiordach norweskich.

Dnia 13 kwietnia o godz. 8.30 wychodzimy ze Scapa Flow w eskorcie 
3 lotniskowców, 3 krążowników i 7 niszczycieli. Na lotniskowcach sa
moloty typu „Beaufighter”. Nasz cel mamy osiągnąć w niedzielę 16 
kwietnia rano, a potem z powrotem do Scapa Flow. Ponieważ jednak po
goda była nieodpowiednia na loty, zespół zawrócił do Scapa.

Dnia 16 kwietnia wychodzimy ze Scapa na ćwiczebne strzelania 
artyleryjskie. Po południu wracamy i cumujemy do beczki.

Dnia 21 kwietnia wychodzimy ze Scąpa Flow jako eskorta. Idą 
z nami 4 lotniskowce, 2 krążowniki i 7 niszczycieli. Po południu dołącza 
do nas pancernik „Anson”, dodatkowo 2 lotniskowce, 3 krążowniki i 7 
niszczycieli. Naszym zadaniem jest powtórzenie ataku na „Tirpitza”.

Dnia 23 kwietnia dwa niszczyciele próbowały brać paliwo z lot
niskowców, ale im się nie powiodło na skutek złej pogody. Wobec tego 
zostały odesłane po ropę na Wyspy Owcze.

Dnia 24 kwietnia osiągnęliśmy planowaną pozycję, ale atak odło
żono na dzień następny. O godz. 11.45 próbujemy podejść z rufy do lot
niskowca, wreszcie po godzinie udało nam się założyć wąż. O godz. 16.00 
koniec brania ropy.

Dnia 25 kwietnia o godz. 3.15 miał się odbyć start samolotów na 
„Tirpitza”, ale na skutek niepomyślnych warunków meteo w Altenfior- 
dzie, ataku zaniechano. Kurs powrotny do Scapa Flow. Na wysokości 
Lofotów wykonujemy zwrot na wyspy, aby wykorzystać rejs na zaata
kowanie znajdujących się tam niemieckich obiektów wojskowych.
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Dnia 26 kwietnia o godz. 4.45 nastąpił start samolotów, a o godz. 
7.00 ich powrót. Zaatakowano konwój, trafiając 4 statki i jeden okręt. 
Straty własne: 1 samolot torpedowy „Barracuda” i 4 myśliwce. Powrót 
do Scapa Flow, gdzie pobieramy ropę.

Dnia 3 maja o godz. 21.45 odkotwiczamy wraz z krążownikiem „Ber- 
wick”, 2 lotniskowcami („Furious”) i naszą „Błyskawicą”. Zadanie: atak 
na konwój idący wzdłuż wybrzeża Norwegii.

Dnia 6 maja o godz. 7.00 start samolotów: 18 „Barracud” (9 bom
bowców i 9 torpedowych) plus 20 myśliwców typu „Martlet”. Około 
godz. 9.00 powrót samolotów. Atak udany. Straty własne: 2 „Barracudy”.

Dnia 7 maja około godz. 11.00 spotkaliśmy następny zespół wy
chodzący ze Scapa Flow na podobny rajd: 2 lotniskowce, 2 krążowniki, 
6 niszczycieli. Nasz lotniskowiec dołączył do tej grupy. O godz. 15.00 
cumujemy do beczki.

Dnia 8 maja weszliśmy na dok pływający celem naprawy uszko
dzeń kadłuba powstałych podczas ostatniego sztormu. Komunikat Ad
miralicji: podczas ostatniego rajdu w dniu 6 maja zatopiono 2 duże 
statki, 2 mniejsze i uszkodzono jeden okręt osłony, poza tym zestrzelono 
2 samoloty.

Dnia 12 maja zeszliśmy z doku i zacumowaliśmy przy ropowcu po 
paliwo. „Piorun” odcumował o godz. 17.00 i dołączył do grupy 2 krą
żowników, 2 lotniskowców i 6 niszczycieli z zadaniem atakowania że
glugi przybrzeżnej.

Ja w tym dniu zostałem wyokrętowany i zameldowałem się w Lon
dynie w Kierownictwie Marynarki Wojennej. Tam przydzielono mnie 
do biura studiów w Dziale Broni Podwodnej.



KPT. MAR. MGR ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI

PIERWSZE LATA DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ 

W LUDOWEJ MARYNARCE WOJENNEJ

Z chwilą utworzenia 21 lipca 1944 roku ludowego Wojska Polskiego 
przed siłami zbrojnymi stanęły nowe zadania nie tylko militarne, ale 
i polityczne. Siły postępowe skupione wokół Krajowej Rady Narodowej 
zdawały fobie sprawę, że oparcie się na armii świadomej swych zadań 
i służebnej roli wobec narodu, pozwoli na urzeczywistnienie programu 
przemian demokratycznych, a w przyszłości rewolucyjnych zmian ustro
jowych. Żołnierze byli zarówno ostoją, jak i bezpośrednimi realizato
rami strategicznej koncepcji Polskiej Partii Robotniczej — wyzwolenia 
narodowego i społecznego, łącząc postulaty niepodległościowe z wpro
wadzeniem reform społeczno-politycznych i gospodarczych w kraju.

Ludowe Wojsko Polskie jako siła zbrojna nowego typu wypełnia
jąc założenia wynikające z programu Manifestu Lipcowego Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego realizowało jeden nadrzędny cel: 
doprowadzić do całkowitego zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami 
i zapewnić bezpieczeństwo młodej władzy ludowej w oparciu o sojusz 
ze Związkiem Radzieckim.

Główne założenia programu wojskowego partii zostały wypracowa
ne jesionią 1944 roku na posiedzeniach Biura Politycznego Komitetu 
Centralnego PPR oraz na lubelskiej konferencji partyjnej, która od
była się w dniach 12-—13 listopada.

Najważniejsze posiedzenie Biura Politycznego KC PPR odbyło się 
w dniu 31 października 1944 r.1 Uchwalono na nim m.in. rezolucję o za
daniach członków partii w Armii i o pełnomocnikach partyjnych, rezo
lucję w sprawie sytuacji i pracy w wojsku oraz Statut Oficerów Poli
tyczno- Wychowawczych.

Wspomniana rezolucja była pierwszym dokumentem regulującym 
działalność członków partii w wojsku. Powoływała ona instytucję peł
nomocników partyjnych kierujących całokształtem pracy partyjnej od 
szczebla batalionu wzwyż (w praktyce często od szczebla pułku). Podle
gali oni zatwierdzeniu przez pełnomocnika związku taktycznego. Tych 
ostatnich zatwierdzał pełnomocnik armii, którego z kolei powoływał no
wo utworzony pięcioosobowy Wydział Wojskowy Komitetu Centralnego 

1 Centralne Archiwum Komitetu Centralnego PZPR, t. 295/V/l, k. 36—39, Pro
tokół z posiedzenia BP KC PPR z 31.10.1944 r.
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PPR, pracujący pod bezpośrednim kierownictwem Sekretarza Partii 
Władysława Gomułki. Przy Wydziale Wojskowym utworzono Komisję 
Partyjną w składzie trzech towarzyszy dla rozpatrzenia spraw członków 
partii2. Łącznie powołano 128 pełnomocników partyjnych, w tym 9 we 
władzach naczelnych Wojska Polskiego i 82 w 1 armii WP3.

Nowych członków partii spośród żołnierzy przyjmowała specjalna 
komisja składająca się z trzech towarzyszy (pełnomocników pułku 
i związku taktycznego), a decyzję zatwierdzał pełnomocnik wyższego 
szczebla. Każdy z kandydatów musiał mieć rekomendację 2 członków 
partii. W okresie tym nie organizowano zebrań partyjnych, jak również 
nie zbierano składek. Było to podyktowane specyficzną sytuacją partii 
w wojsku.

W listopadzie 1945 r. do kierowania pracą partyjną powołano dzie
sięcioosobowy Centralny Zespół Partyjny MON pod przewodnictwem 
I wiceministra ON, zastępcy Naczelnego Dowódcy WP ds. polityczno-wy- 
chowawczych gen. bryg. Mariana Spychalskiego. W Głównym Zarządzie 
Polityczno-Wychowawiczym WP (GZPW WP) powstał Oddział Pracy 
wśród Oficerów, a w okręgach wojskowych i rodzajach sił zbrojnych 
wydziały pracy wśród oficerów.

W jednostkach wojskowych stopniowo zaczęły tworzyć się organi
zacje partyjne. Były one stosunkowo nieliczne i obejmowały jedynie 
kadrę.

1. CZŁONKOWIE
POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ
W SZEREGACH MARYNARKI WOJENNEJ

W powstałym w październiku 1944 r. 1 Samodzielnym Morskim Ba
talionie Zapasowym nie było pełnomocnika partyjnego z braku członków 
PPR.

Dopiero po utworzeniu w lipcu 1945 r. ludowej Marynarki Wojennej 
i okrzepnięciu jej podstawowych struktur organizacyjnych, w tym Za
rządu Polityozno-Wychowawczego MW (ZPW MW), możliwa była zor
ganizowana praca partyjna4.

Działalnością partyjno-organizacyjną kierował czteroosobowy od
dział pracy wśród oficerów ZPW MW (przemianowany później na wy
dział), który funkcjonowanie praktycznie rozpoczął w październiku 1945 r. 
Jako pierwsi w oddziale pracowali: kmdr por. Gawrysz Karp, kpt. mar. 
Tadeusz Kamiński, por. mar. Seweryn Styczyński, a w późniejszym okre
sie por. mar. Mirosław Nadelwicz i chor. mar. Zygmunt Dubiel.

Pierwszą czynnością było ujęcie na ewidencję członków PPR, któ

2 Tamże, k. 40—44, Rezolucja w sprawie sytuacji i pracy w wojsku, przyjęta 
na posiedzeniu BP KC PPR w dniu 31.10.1944 r. Postulowała ona m.in. skierować 
do szeregów WP 500 członków PPR i 1000 AL. Wydział Wojskowy funkcjonował 
do maja 1945 r. Zobacz także: N. Kołomejczyk, M. Malinowski, Polska Partia Ro
botnicza 1942—1948, Warszawa 1986, s. 322—330.

s F. Zbiniewicz, Rola PPR w kształtowaniu Wojska Polskiego w 1944 r., Z pola 
walki, 1963, nr 4, s. 108.

4 Szerzej Z. Wojciechowski, Działalność aparatu polityczno-wychowawczego 
w początkowym okresie tworzenia się Marynarki Wojennej PRL, „Biuletyn Histo
ryczny” Muzeum MW, Gdynia 1983, nr 8, s. 129—168.
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rych według stanu na dzień 26 listopada 1945 r. było 43 oraz 27 człon
ków WKP(b), (w WP było 1727 członków PPR). Znaczny ich wzrost 
nastąpił po I Zjeździe PPR w grudniu 1945 r. wraz z powiększającą się 
rolą i autorytetem partii w państwie i siłach zbrojnych. Do grudnia 
1946 r. organizacja partyjna Marynarki Wojennej powiększyła się trzy
krotnie, to jest osiągnęła liczbę 166 członków5.

W listopadzie 1945 r. utworzono Komisję Partyjną Marynarki Wo
jennej, której pracami kierował pełnomocnik partyjny — zastępca do
wódcy MW ds. polityczno-wychowawczych kmdr Józef Urbanowicz. 
W jej skład wchodzili: por. mar. Marian Wojak, por. mar. Michał Łu- 
czeczko i pipor. mar. Seweryn Styczyński. Zebrania komisji odbywały się 
nieregularnie w siedzibie Zarządu Polityczno-Wychowawczego.

W związku ze wzrostem liczebnym organizacji po upływie pięciu 
miesięcy nastąpiła pierwsza reorganizacja. Utworzono grupy partyjne 
umiejscowione w czterech ośrodkach: Gdynia (Dowództwo MW, ZPW MW, 
Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej (OSMW),Oksywie— jednostki pły
wające i Szkoła Specjalistów Morskich (SSM), Gdańsk (Kadra Mary
narki Wojennej) i Świnoujście (Szczeciński Obszar Nadmorski — SON). 
Grupami partyjnymi kierowali: w Gdyni — bezpośrednio oddział pracy 
wśród oficerów, w Oksywiu — ppor. mar. Stanisław Lewandowski, 
w Gdańsku — por. mar. Stanisław Stopczyk i w Świnoujściu ppor. mar. 
Bolesław Machom

Dopiero od tego czasu zaczęły odbywać się systematyczne zebrania 
partyjne. Początkowo skupiały one wszystkich członków PPR spośród 
kadry zawodowej. Były to zebrania niejawne o stosunkowo skromnej 
tematyce. Odbywały się często w mieszkaniach prywatnych. Koncen
trowały się wokół kwestii organizacyjnych, działalności poszczególnych 
członków oraz studiowania prasy (np. z „Nowych Dróg”) i zaleconej li
teratury. Omawiano także problematykę referendum ludowego i wybo
rów do Sejmu Ustawodawczego RP6.

Najliczniejszą (około 1/3 członków MW) i najbardziej dynamiczną 
była organizacja partyjna OSMW składająca się z pięciu grup partyj
nych7.

Na początku 1946 r. na szczeblu Marynarki Wojennej powstał par
tyjny Zespół Okręgowy, a jego działalnością kierował osobiście kmdr 
J. Urbanowicz8.

Zespół początkowo pracował bez dowódcy MW, gdyż nie był on 
członkiem partii. Nie było też planów pracy. Wypracowane decyzje 
wprowadzano w życie poprzez kmdr. J. Urbanowicza. Posiedzenia od
bywały się raz w miesiącu i dotyczyły przeważnie spraw personalnych.

Poważne zmiany w działalności zespołu nastąpiły w początkach 
1947 r. W jego skład weszli m.in. nowy dowódca MW kontradmirał 

5 Cz. Krzynówek, Praca partyjna w Marynarce Wojennej w latach 1945—1949. 
Referat materiałowy, Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej (AM MW), 1970, 
t. 407, s. 3—4 oraz Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), prot. 524/1339, s. 84. 
W szeregach PPR 1.11.1946 r. było 3671 żołnierzy.

6 Cz. Krzynówek, Praca partyjna w! MW... op. cit., s. 5 oraz S. Stopczyk, Rela
cja z pracy partyjno-politycznej prowadzonej w Marynarce Wojennej w latach 
1945—1947, AM MW, t. 145, s. 12—13.

7 Cz. Krzynówek, Główne kierunki pracy polityczno-wychowawczej w Marynarce 
Wojennej w latach 1944—1948, maszynopis, Gdańsk 1965, Archiwum Wojskowego 
Instytutu Historycznego (AWIH), sygn. IV, 103/66, k. 82.
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Włodzimierz Steyer i jego zastępca ds. administracyjno-technicznych 
kmdr Aleksander Mohuczy. Odtąd zespół w pełni odgrywał rolę kiero
wnika i koordynatora pracy partyjnej w podległych jednostkach i in
stytucjach. W następnym roku zespół uległ dalszemu rozszerzeniu, a je
go działalność nabrała większej dynamiki. Zajmował się on m.in. proble
matyką kadrową, organizacyjną i dyscypliny w jednostkach8 9.

Na przełomie 1946 i 1947 r. prawie we wszystkich jednostkach po
wołano podobne zespoły partyjne, których zadaniem było koncentrowa
nie uwagi grup partyjnych na problemach politycznych i wyszkolenio
wych rozwiązywanych przez jednostki. W skład zespołu partyjnego 
wchodzili: pełnomocnik partyjny — który był kierownikiem zespołu, 
dowódca jednostki (o ile był członkiem partii), zastępca dowódcy jed
nostki ds. polity.-wych. i 1—2 członków PPR spośród oficerów.

Zespoły partyjne powstały m.in. w: Kierownictwie Administracyj
no-Technicznym MW (KAT MW) (przewodniczący kmdr por. Marek Or- 
sza), w Ustce (przewodniczący kpt. mar. Zbyszko Tenerowicz), batalionie 
saperów (przewodniczący por. mar. Marceli Fulara), dywizjonie artylerii 
nadbrzeżnej (dan) (przewodniczący por. mar. Herman Beldegrin), SON 
(przewodniczący kmdr ppor. Eryk Dramski) i OSMW (przewodniczący 
kmdr ppor. Władysław Dziadek)10.

Omawiając powyższą problematykę należy także wspomnieć o pra
cy partyjnej wśród pracowników cywilnych Marynarki Wojennej. O po
wstałych w 1946 r. kołach PPR brak jest informacji statystycznych. 
Najstarsze pochodzą z końca 1947 r. W tym okresie gdyńskie koło PPR 
liczyło 39 członków, koło przy Warsztatach Remontowych MW — 74 
członków, a na Oksywiu było ich 43. Brak jest danych dotyczących kół 
w Ustce i Świnoujściu11.

Koło PPR powstałe przy Komendzie Portu Wojennego (KPW) Gdy
nia (Oksywie) w listopadzie 1947 r. liczyło 36 członków. Sekretarzem 
był Marian Borszcz. W instytucji tej działało również 20 członków Pol
skiej Partii Socjalistycznej (PPS) i 2 członków Związku Walki Mło
dych (ZWM)’2 13 *.

Mimo, iż koła PPR pracowników cywilnych Marynarki Wojennej 
podlegały bezpośrednio miejskim komitetom PPR, jednak Zarząd Poli- 
tyczno-Wychowawczy MW sprawował nad nimi opiekę, delegując od
powiednich oficerów aparatu polityczno-wychowawczego.

W styczniu 1948 r. w Marynarce Wojennej pracowało 879 praco
wników cywilnych, z tego 252 należało do PPR (28%), 90 do PPS (12%), 
a 43 (5%) do ZWM18. Najsilniejsze organizacyjnie były koła w Warszta
tach Remontowych MW (126 członków PPR na 304 pracowników) 

8 W. Szczerkowski, Niektóre uwagi o pracy partyjno-politycznej w Marynarce 
Wojennej PRL w latach 1945—1970, Aneks do „Rocznika Nauk Społecznych i Woj
skowych MW”, Gdynia 1970, nr 5, s. 11.

9 Archiwum Marynarki Wojennej (AMW), zespół ZPW MW, t. 223/41, k. 1—2. 
Protokół z posiedzenia Zespołu MW z 20.5.1948 r. orąz k. 3—-15, Protokół z posiedze
nia Zespołu z 25.1.1949 r.

10 Cz. Krzynówek, Praca partyjna w. MW... op. cit., s. 19—20.
11 Cz. Krzynówek, Praca partyjna w MW... op. cit., s. 9 oraz AMW, DMW, 

t. 32/23, k. 40, Pismo z 12.1947 r.
12 AMW, ZPW MW, t. 132/6, k. 466, Sprawozdanie z pracy polit.-wych. KPW 

Gdynia z 4.1.1948 r.
13 AMW, ZPW MW, t. 132/23, k. 119, Sprawozdanie miesięczne ZPW MW za

01.1948 r.
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i w KPW Gdynia (77 członków na 295 pracowników)14. W Dowództwie 
Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego istniało koło PPR liczące w kwiet
niu 1947 r. 16 członków15 16.

2. KOŁA
PRACY SPOŁECZNEJ

W marcu 1947 r. w wojsku rozpoczął się proces powoływania Kół 
Pracy Społecznej (KPS) w oparciu o rozkaz ministra Obrony Narodo
wej nr 521S, statut i instrukcję nr 1 o organizacji KPS z 10.4.1947 r. 
W myśl dokumentów głównymi celami KPS były: „stała praca ideologicz
na w duchu jedności obozu demokratycznego, pomoc w kształtowaniu 
naukowego światopoglądu, podwyższanie poziomu wykształcenia wojsko
wego, aktywny współudział w wielkim dziele budowy Polski Ludowej 
oraz utrzymanie ścisłego kontaktu z ludem pracującym i jego organiza
cjami społecznymi i politycznymi.”

Całokształtem działalności kierowała Centralna Komisja Organiza
cyjna KPS (wybierano również Centralną Komisję Rewizyjną), a naj
wyższą władzą był zwoływany corocznie Zjazd Delegatów. Na niższych 
szczeblach funkcjonowały Komisje Okręgowe podlegające wydziałom 
pracy wśród oficerów ZPW i Komisje Koordynacyjne w związkach tak
tycznych.

W skład organizacji weszli przede wszystkim aktywiści partyjni 
oraz bezpartyjni oficerowie i podoficerowie.

Na początku kwietnia 1947 r. powstała Komisja Okręgowa KPS 
Marynarki Wojennej. Jej prezesem został kmdr Aleksander Mohuczy, 
a sekretarzem kpt. mar. Mirosław Nadelwicz17.

Do 10 maja we wszystkich marynarskich garnizonach odbyły się 
informacyjne zebrania oficerskie18. W ich wyniku w następnym miesięcu 
funkcjonowało już 39 kół skupiających 475 oficerów. Stanowiło to 72°/n 
stanu tego korpusu. Niebawem utworzono także 13 sekcji podoficerskich 
liczących 127 członków19.

Jedne z pierwszych zebrań przeprowadzono w Gdańsku — Nowym 
Porcie, Kołobrzegu i w Oksywiu. Np. 5 maja w Kołobrzeskim Porcie 
Wojennym założono sekcję KPS liczącą 3 oficerów20, a 10 maja w dywi
zjonie okrętów podwodnych (dop) sdkcję liczącą 13 członków. W tej 
ostatniej po tygodniu zainaugurowano działalność samokształceniową 
wygłoszeniem referatu p.t. „Ziemie Zachodnie a obronność państwa”. 
Po referacie odbyła się „długa rzeczowa dyskusja”21.

14 CAW, prot. 524/1399, k. 149.
15 AMW, ZPW MW, t. 132/9, k. 1841, Sprawozdanie z pracy polit.-wych. SON 

z 4.5.1948 r.
16 CAW, prot. 524/59, t. 1218, k. 66, rozkaz MON nr 52 z 31.3.1947 r. Członkowie 

KPS otrzymywali legitymacje organizacyjne i opłacali składki.
17 CAW, prot. 524/1339, k. 114.
18 AMW, ZPW MW, t. 68/24, k. 24, Wytyczne ZPW MW dla aparatu polit.-wych. 

na 05.1947 r.
19 AMW, DMW, t. 82/89, k. 60 i 85, Pismo DMW z 07.1947 r.
20 AMW, ZPW MW, t. 68/8, k. 822, Sprawozdanie z pracy polit.-wych. KPW 

Kołobrzeg, za okres 1—15.5.1947 r.
21 Tamże, k. 870, Raport z pracy polit.-wych. dop za okres 1—15.5.1947 r.
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Podstawową komórką KPS było koło, które dzieliło się na sekcje 
(w pododdziałach) skupiające od kilku do kilkunastu członków. Zebra
nia sekcji odbywały się przeważnie raz w tygodniu, a koła raz w miesią
cu22. Pracą koła kierował zarząd, sekcji kierownik. Władze były miano
wane, choć statut przewidywał ich wybieralność.

Kierowanie działalnością KPS spoczywało na Okręgowej Komisji 
Organizacyjnej (OKO) MW23. W jej składzie utworzono dział samokształ
ceniowy, pracy społecznej oraz dział organizacyjno-propaganidowy.

Do końca 1947 r. KPS najlepsze rezultaty osiągnęły w pracy sa
mokształceniowej. Opierała się ona głównie na własnym miesięczniku 
„Nasza Myśl”. Tematyka ustalana była centralnie. Ogniskowała się wo
kół aktualnych problemów społeczno-politycznych, zagadnień politycz
no-wojskowych, wybranych dziedzin ekonomii politycznej, filozofii mar
ksistowskiej i historii ruchu robotniczego.

Inną dominującą dziedziną działalności KPS była praca społeczna 
z młodzieżą szkolną (głównie w Gdyni), zakładami pracy (n.p. OSMW 
ze Stocznią Gdyńską) i ze związkami zawodowymi pracowników woj
ska (Ustka, Gdynia)24.

W tym czasie KPS Marynarki Wojennej skupiały już 1024 ofice
rów i podoficerów, co stanowiło 89% korpusu oficerskiego i 41% pod
oficerskiego. Przykładowo w OSMW do KPS należeli wszyscy oficero
wie25 *.

W listopadzie OKO MW przeprowadziła pierwsze 5-dniowe szkole
nie dla zarządów kół i kierowników sekcji KPS2li.

Z nowym rokiem nastąpiło pewne przesunięcie głównych akcentów 
działalności KPS na pracę społeczną27. W Gdyni zorganizowano szkole
nie polityczne i ogólnowojskowe w 23 szkolnych hufcach i 18 Brygadzie 
Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”28, a w Ustce dla junaków kur
su morskiego słupskiej brygady SP. Na stałe rozwinęła się współpraca 
z Ligą Morską29, Towarzystwem Przyjaciół Żołnierza, organizacjami 
kombatanckimi, Przysposobieniem Rolniczo-Wojskowym, Polskim Czer
wonym Krzyżem i Związkiem Harcerstwa Polskiego (obozy letnie)’0.

Członkowie KPS włączali się również w przygotowania okolicznoś
ciowych akademii i uroczystości (n.p. Tydzień Ziem Odzyskanych). Bra
li udział w licznych akcjach odczytowych w szkołach i zakładach pracy 
oraz organizowali rozrywki kulturalne dla rodzin wojskowych81.

22 AMW, ZPW MW, t. 68/19, Zarządzenie szefa Sztabu Gen. WP nr 069 
z 8.10.1947 r. Zezwalało ono na zwalnianie członków KPS z zajęć służbowych na 
czas ogólnych zebrań.

2S Takiej nazwy później używano.
24 Cz. Krzynówek, Praca partyjna w MW..., op. cit., s. 11—13.
25 AMW, ZPW MW, t. 68/10, k. 2001, Pismo ZPW MW z 3.10.1947 r.
28 AMW, ZPW MW, t. 68/11, k. 2463, Fonogram nr 121 z 26.10.1947 r. oraz przy

pis nr 22.
27 Cz. Krzynówek, Główne kierunki pracy..., op. cit., s. 80.
28 AMW, ZPW MW, t. 132/16, k. 182, Sprawozdanie z kontroli współpracy dan 

z 18 Bryg. SP z 26.6.1948 r.
20 AMW, ZPW MW, t. 68/10, k. 2015, Wykaz aktywu KPS Ustka oraz przypis 

nr 30.
80 AMW, ZPW MW, t. 132/18, k. 415, Zarządzenie Komisji Koordynacyjnej nr 

1 KPS z 1.7.1948 r.
21 AMW, ZPW MW, t. 68/8, k. 1756, Raport z-cy KPW Gdynia ds. polit.-wych. 

z 3.9.1948 r.
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W połowie 1948 r. KPS uczestniczyły w powoływaniu kół Ligi Ko
biet, Rodzin Wojskowych i Pracowników Administracji Wojskowej* * 32. Ak
tywiści KPS — członkowie PPR udzielali niezbędnej pomocy organiza
cjom partyjnym pracowników cywilnych Marynarki Wojennej’3.

Rozwój ilościowy tej masowej organizacji (w marcu 1948 r. człon
kami KPS było 92% oficerów i 54% podoficerów)34 wywołał pewne 
zmiany strukturalne. Z koła gdyńskiego powstały koła Dowództwa MW 
i dywizjonu artylerii nadbrzeżnej, a z koła oksywskiego koło Kierow
nictwa Administracyjno-Technicznego MW, batalionu łączności (bł), dy
wizjonu artylerii kolejowej (dakol) i Komendy Portu Wojennego. Z ko
lei koło Jednostek Pływających podzieliło się na koło Flotylli Trałow
ców (FT), dywizjonu okrętów podwodnych (dop), dywizjonu ścigaczy 
okrętów podwodnych (dis) oraz niszczyciela ORP „Błyskawica”35.

W połowie 1948 r. w myśl zarządzeń władz centralnych powstały 
dwie Komisje Koordynacyjne KPS podległe OKO KPS MW. Ten szcze
bel posiedzeń znajmował się nie tylko problematyką wewnątrz organiza
cyjną, ale także współpracą z organizacją „Służba Polsce”.

Komisji Koordynacyjnej nr 1 podlegały garnizony Gdynia, Hel 
i Oksywie, a Komisji Koordynacyjnej nr 2 garnizon Ustka. Koło Szcze
cińskiego Obszaru Nadmorskiego podlegało bezpośrednio OKO KPS MW36.

W związku ze zbliżającym się zjednoczeniem polskiego ruchu robot
niczego KPS prowadziły ożywioną działalność. N.p. w garnizonie Hel 
20 listopada 1948 r. zorganizowano walne zebranie organizacji pt. 
„W przeddzień Zjazdu Zjednoczeniowego”, a w czynie społecznym (wraz 
z członkami obu partii) wybudowano kilometr drogi. W dzień poprzedza
jący zjazd miasto odświętnie udekorowano. Ulicami przemaszerował po
chód. Nazajutrz wieczorem odbyła się uroczysta akademia, na której 
podjęto stosowną rezolucję.

„My oficerowie, podoficerowie i marynarze w garnizonie Hel zebra
ni na akademii 15 grudnia 1948 r. poświęconej zjednoczeniu polskiej 
klasy robotniczej w pełni doceniamy doniosłość dokonanego zjednocze
nia, widząc w tym akcie triumf rewolucyjnej ideologii marksistowsko- 
-leninowskiej, jedynej płaszczyzny budowy ustroju socjalistycznego 
w Polsce Ludowej. Witamy dzisiejszy kongres z wielką radością i w peł
ni świadomi tego epokowego wydarzenia dla historii Polski zobowiązu
jemy się do wytężonej pracy nad wykonaniem zadań...”37. Podobnie od
bywało się w innych jednostkach.

Po kongresie działalność KPS uległa „mutacji”. W tej sprawie uka
zał się rozkaz MON, w którym stwierdzono, że „KPS działające dotych
czas... spełniły stawiane im zadania, przyczyniając się w istotnej mierze 
do kształtowania oblicza ideowego oficerów, podoficerów i podchorą
żych. W związku z pogłębieniem pracy politycznej w Wojsku Polskim 
i wejściem jej na wyższy etap, narada aktywu KPS i Centralna Komisja 

82 AMW, ZPW MW, t. 132/18, k. 416—418, Zarządzenie Centralnej Komisji Org.
KPS WP nr 13/48 z 10.6.1948 r.

88 AMW, ZPW MW, t. 132/11, k. 357, Tymczasowa instrukcja pracy z aktywem
oficerskim KPS z 07.1948 r.

84 AMW, DMW, t. 82/85, k. 101, Pismo DMW z 04.1948 r.
88 AMW, DMW, t. 82/89, k. 109.
86 AMW, DMW, t. 82/92, k. 138.
87 AMW, ZPW MW, t. 223/7, k. 72—73, Sprawozdanie z imprez zjednoczenio

wych w garnizonie Hel wraz z rezolucją z 2.1.1949 r.
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Organizacyjna KPS wystąpiły z wnioskiem reorganizacji struktury i za
kresu działalności m.in. poprzez ścisłe zespolenie ich z Klubami Oficer
skimi”38.

W związku z tym funkcjonowanie KPS zostało zmienione. Wprowa
dzono nowy Statut KPS39. Pozostały jedynie zarządy kół, które zajmo
wały się organizacją życia pozasłużbowego kadry i ich rodzin, działal
nością kulturalno-oświatową, artystyczną i sportową w ramach wspom
nianych już Klubów Oficerskich. W końcu 1949 r. i ta działalność stop
niowo zanikła40.

Koła Pracy Społecznej funkcjonujące w Marynarce Wojennej w la
tach 1947—1949 spełniły ważną rolę w kształtowaniu materialistycznych 
postaw i przekonań kadry zawodowej. Jako pośrednie ogniwa poprze
dzające oficjalną działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w wojsku, odpowiednio przygotowywały członków partii do tego donio
słego aktu.

3. POLSKA ZJEDNOCZONA
PARTIA ROBOTNICZA

Kongres Zjednoczeniowy położył kres rozbiciu polskiego ruchu ro
botniczego. Wzrost kierowniczej roli PZPR w życiu narodu znalazł rów
nież swoje odbicie w pracy ideowo-politycznej w ludowym Wojsku Pol
skim. Bezpośrednio po kongresie przystąpiono do tworzenia struktury 
ogniw partyjnych znosząc wydziały pracy wśród oficerów, przekształca
jąc organa polityczno-wychowawcze w organa partyjno-polityczne, 
a przede wszystkim zwiększając rolę i znaczenie organizacji partyjnych 
w siłach zbrojnych.

Pierwszoplanowym zadaniem, które stanęło przed organami partyj
no-politycznymi była sprawa rozwoju organizacji partyjnych oraz opra
cowania właściwych metod i form odpowiadających działaniu partii 
w wojsku. Już w początkach 1949 r. Główny Zarząd Polityczny WP 
(GZP WP) wydał odpowiednie wytyczne dotyczące struktury organizacji 
partyjnych. Struktura ta ostatecznie ukształtowała się w 1951 r.41.

W Marynarce Wojennej proces tworzenia struktur partyjnych roz
począł się w pierwszych dniach stycznia 1949 r. Po powrocie z Kongre
su Zjednoczeniowego kmdr Józef Urbanowicz wraz z przedstawicielami 
dowództwa MW wziął udział w kilku zebraniach kadry, m.in. w Oksy
wiu, Gdyni i Świnoujściu, na których wygłosił referat sprawozdawczy 
p.t. „Wyniki Kongresu PZPR”. Po dyskusji uczestnicy zebrań podejmo
wali entuzjastyczne rezolucje formułując liczne zobowiązania uaktyw
nienia pracy partyjnej i służbowej w oparciu o Statut PZPR i dorobek 

’8 AMW, ZP MW, t. 223/33, k. 88, Rozkaz MON nr 11 z 16.2.1949 r.
39 Tamże, k. 89—90, Statut KPS wprowadzony w życie 1.3.1949 r.
40 Tamże, k. 84, Instrukcja ZP MW nr 04 w sprawie przejścia KPS na nowe 

formy pracy z 23.3.1949 r., t. 698/12, k. 65, Protokół przekazania dokumentów KK 
i OKO KPS z 26.9.1950 r. oraz relacja kmdr. prof. B. Hydzika złożona autorowi 
w dniu 4.3.1987 r.

41 J. Cytowski, M. Jaworski, S. Marecki, Powstanie i działalność aparatu par
tyjno-politycznego Wojska Polskiego, (w) Materiały źródłowe do studiowania hi
storii aparatu partyjno-politycznego LWP, Wojskowa Akademia Polityczna (WAP), 
Warszawa 1974, s. 18.
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Kongresu. Spotkania te przekształciły się w zebrania założycielskie Pod
stawowych Organizacji Partyjnych (POP)42.

W oparciu o zarządzenie nr 01 szefa Zarządu Politycznego MW (ZP 
MW) z 12 stycznia 1949 r. w okresie od 20 stycznia do 25 lutego prze
prowadzono wybory do komitetów POP (5—7 osób). Wybrano je w gar
nizonie Gdynia, OSMW, Jednostkach Pływających, SON, garnizonie Ust
ka i Oksywie43.

W omawianym okresie równolegle do rozwoju strukturalnego orga
nizacji partyjnych, prowadzono rejestrację i weryfikację członków PPR 
i PPS przed specjalnymi komisjami. Wydawano m.in. tymczasowe wkład
ki do starych legitymacji partyjnych44 45. W sierpniu 1949 r. w Marynarce 
Wojennej było 964 członków i 135 kandydatów partii46.

Wiosną w oparciu o wytyczne Komitetu Centralnego PZPR i za
rządzenia szefa GZP WP rozpoczął się proces dostosowywania struktur 
partyjnych do potrzeb morskiego rodzaju sił zbrojnych46.

Podstawowe Organizacje Partyjne zaczęto tworzyć w jednostkach 
szczebla dywizjonu (batalionu), szkoły. Ich pracą kierowały Komitety 
Partyjne (powoływane przez ZP MW), na których czele stał sekretarz 
(powoływany przez GZP WP). Miały one pracować w oparciu o własne 
plany zatwierdzone przez zastępcę dowódcy jednostki ds. politycznych. 
Zebrania partyjne odbywały się raz w miesiącu. Członkowie POP mogli 
w ramach pododdziałów tworzyć Oddziałowe Organizacje Partyjne (OOP) 
'L prawem przyjmowania i wydalania członków (kandydatów) lub grupy 
partyjne. Pracą OOP kierował sekretarz (powoływany przez wydział po
lityczny lub ZP MW), zastępca i 2—4-osobowa egzekutywa. Zebrania 
odbywały się dwa razy w miesiącu.

W wyniku prac organizacyjnych powstały następujące POP (z se
kretarzem powołanym przez GZP WP): Dowództwa MW, OSMW, Szko
ły Specjalistów Morskich, Kadry MW, KPW Gdynia, SON, Eskadry Lot
niczej MW oraz POP (z sekretarzem powołanym przez ZP MW): dywi
zjonu artylerii nadbrzeżnej, Kołobrzeskiego Batalionu Saperów, bata
lionu łączności, Zarządu Informacji MW, KPW Hel, Szpitala MW, Flo
tylli Trałowców i Gdańskiej Kompanii Akademickiej.

Powstały także samodzielne grupy partyjne bezpośrednio podległe 
ZP MW, czasowo kierowane przez zastępców dowódców jednostek ds. 
politycznych w: dywizjonie okrętów podwodnych, Flotylli SON, ORP 
„Błyskawica”, ORP „Żuraw”, dywizjonie artylerii kolejowej, KPW Ko
łobrzeg, Komendzie Ode. Obserwacji i Łączności Gdynia i garnizonie 
Puck.

Na szczeblu dowództwa Marynarki Wojennej utworzono również 

42 AMW, ZP MW, t. 223/8, k. 34 c-i, Rezolucja członków POP Gdynia z 11.1. 
1949 r., k. 34 a-b, Rezolucja POP SON z 14.1.1949 r. oraz k. 473, Sprawozdanie 
z pracy part.-polit. OSMW za 01.1949 r. Pierwsze zebranie POP odbyło się 8.1. 
1949 r.

43 AMW, ZP MW, t. 223/33, k. 2, Zarządzenie szefa ZP MW nr 01 z 12.1.1949 r. 
oraz t. 132/26, k. 64, Meldunek do GZP WP z 12.12.1949 r. Przewidziano w pierwszej 
fazie powołać w jednostkach MW sześciu etatowych sekretarzy KP.

44 Tamże, k. 57, Instrukcja ZP MW nr 02 w sprawie legitymacji partyjnych 
z 10.3.1949 r.

45 AMW, ZP MW, t. 223/31, k. 290, Meldunek o przebiegu akcji wymiany legi
tymacji PZPR w MW z 10.8.1949 r.

46 AMW, ZP MW, t. 223/33, k. 61—67, Instrukcja ZP MW nr 03 z 10.3.1949 r.

103



Komisję Kontroli i Zatwierdzeń PZPR, zajmującą się przede wszystkim 
właściwą rejestracją członków i kandydatów partii. Pracą komisji kie
rował kpt. mar. S. Styczyński47.

W związku z szybkim wzrostem szeregów partyjnych i zdekom
pletowaniem składów niektórych komitetów od sierpnia 1949 r. wpro
wadzono dalsze zmiany w dotychczasowej strukturze organizacyjnej in
stancji partyjnych48. Przeprowadzono również akcję wymiany legityma
cji partyjnych49.

Powołano następujące Podstawowe Organizacje Partyjne:
1. Dowództwa MW (sekretarz etatowy kmdr ppor. Michał Łanino). 

W jej skład weszły OOP: Sztabu Głównego MW (sekretarz kpt. mar. 
Edward Smyczek), ZP MW (sekretarz kpt. mar. Stanisław Czajkow
ski), KAT MW (sekretarz kpt. mar. Józef Anuszewicz), Sądu i Pro
kuratury MW, Oddziału Portowego Lotnictwa Puck, Komendy Ode. 
Obserwacji i Łączności Łeba.

2. Oficerskiej Szkoły MW (sekretarz etatowy por. mar. Stanisław Le
wandowski). W jej skład weszła OOP Kadry, 6 OOP kursantów 
i grupa partyjna rekrutów.

3. Szkoły Specjalistów Morskich (sekretarz etatowy ppor. mar. Sta
nisław Pełka). OOP Sztabu i 6 OOP w kompaniach kursantów.

4. Kadry MW (sekretarz etatowy por. mar. Władysław Szczerkowski). 
6 OOP w kompaniach i sztabie.

5. Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego (sekretarz etatowy por. mar. 
Wacław Patela). 5 OOP.

6. Niszczyciela ORP „Błyskawica” (sekretarz por. mar. Leon Pastu- 
szyn).

7. Flotylli Trałowców (sekretarz etatowy por. mar. Roman Jakubowski). 
3 OOP.

8. Dywizjonu Okrętów Podwodnych (sekretarz por. mar. Czesław Krzy
nówek).

9. Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej (sekretarz kpt. mar. Marian Mo- 
narskij. 4 OOP.

10. Dywizjonu Artylerii Kolejowej (sekretarz ppor. mar. Jan Bienias).
11. Dywizjonu Dozorowców (sekretarz ppor. mar. Mikołaj Sozański).
12. Batalionu Saperów (sekretarz ppor. mar. Konstanty Starynkiewicz). 

2 OOP.
13. Batalionu Łączności (sekretarz ppor. mar. Kazimierz Łuczywek).
14. Eskadry Lotniczej MW (sekretarz etatowy por. mar. Kazimierz Hop- 

pe). 3 OOP.
15. KPW Gdynia (sekretarz etatowy kpt. mar. Bolesław Hydzik). 4 OOP, 

2 grupy partyjne.
16. KPW Kołobrzeg (sekretarz ppor. mar. Leopold Tomczyk).
17. KPW Hel (sekretarz ppor. mar. Stanisław Białoń).
18. Szpitala MW (sekretarz chor. mar. Eliasz Tokima).

47 AMW, ZP MW, t. 223/39, k. 21, Pismo Komisji Kontroli i Zatwierdzeń PZPR 
DMW z 16.5.1949 r. oraz t. 223/40, k. 52, Pismo Komisji Kontroli i Zatwierdzeń do 
GZP WP z 7.6.1949 r. Składała się ona z 7 towarzyszy.

48 AMW, ZP MW, t. 223/33, k. 257, Zarządzenie szefa ZP MW nr 020 z 16.8. 
1949 r. oraz t. 223/29, k. 166, Sprawozdanie personalne z 17.7.1949 r.

48 AMW, ZP MW, t. 223/22, k. 157—162, Plan przeprowadzenia akcji wymiany 
legitymacji PZPR w MW. W akcji trwającej od 2.6. do 30.7.1949 r. brało udział 
17 komisji (51 oficerów). Nawe legitymacje uroczyście wręczano na zebraniach POP.
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19. Zarządu Informacji MW (sekretarz por. mar. Edward Zdebelak).
20. Gdańskiej Kompanii Akademickiej.

Łącznie w Marynarce Wojennej utworzono 20 Podstawowych i 47 
Oddziałowych Organizacji Partyjnych oraz 3 grupy partyjne. Funkcje se
kretarzy etatowo sprawowało 8 oficerów.

Praca partyjna w tym początkowym okresie — jak wspomina jeden 
z oficerów — nie należała do prostych i łatwych. Komitety POP, aczkol
wiek składały się z członków o kilkuletnim stażu partyjnym, nie posiadały 
w swoim składzie organizatora o odpowiednim doświadczeniu. Byli 
członkowie PPR działający dotychczas na zasadach konspiracyjnych, mu- 
sieli dla dobra pracy partyjnej zrezygnować z poprzednio stosowanych 
form i metod i zastąpić je takimi, które zapewniałyby przodującą rolę 
organizacji50.

Na wspomniane trudności nałożyły się również kwestie związane 
z brakiem odpowiednich kadr, okrętów, uzbrojenia, zaostrzającą się sy
tuacją międzynarodową, „zimną wojną” i narastaniem tzw. „kultu jed
nostki”.

Sformułowana na plenum sierpniowo-wrześniowym 1948 r. teza 
o odchyleniu prawicowo-nacjonalistycznym i konieczności usilnej walki 
z jego nosicielami miała konsekwencje polityczne, organizacyjne i per
sonalne. Tkwiły w niej zalążki późniejszych błędów, deformacji i wypa
czeń, które wystąpiły w latach 1949—19 5451.

Istniejące napięcie międzynarodowe (m.in. wojna w Korei) i inge
rencja państw kapitalistycznych w wewnętrzne sprawy państw socjali
stycznych potęgowały atmosferę nieufności i podejrzliwości do ludzi. 
Mechaniczne przenoszenie wzorów radzieckich na polski grunt nie po
prawiało złożonej sytuacji.

Wyraźny zwrot nastąpił w listopadzie 1949 r. po III Plenum KC 
PZPR, na którym omawiano zadania partii „w walce o czujność rewo
lucyjną”. Atmosfera, jaka mu towarzyszyła, była odbiciem tendencji 
w międzynarodowym ruchu komunistycznym, głównie w krajach socja
listycznych, narastania walki klasowej z rzekomymi „wrogami” wew
nątrz partii. Na przebiegu i rezultatach obrad zaciążył klimat kultu Jó
zefa Stalina, jego teoria „zaostrzającej się walki klasowej w miarę bu
dowy socjalizmu”52.

Na grunt Marynarki Wojennej uchwały plenum przeniesiono w cza
sie narady aktywu partyjnego 27 listopada 1949 r. z udziałem szefa GZP 
WP gen. bryg. Mieczysława Wągrowskiego. Naradę poprzedziło posie
dzenie Zespołu Partyjnego MW, na którym stwierdzono, że „...Marynar

50 J. Gajda, Niektóre problemy pracy partyjno-politycznej w Marynarce Wo
jennej w latach 1946—1950, (wspomnienia), AM MW, t. 247, s. 28.

51 N. Kołomejczyk, M. Malinowski, Polska Partia Robotnicza..., op. cit., s. 
501—502 oraz AMW, ZP MW, t. 223/33, k. 33, k. 11—13, W wytycznych do pracy po- 
lit.-wych. w MW na I kwartał 1949 r. ZP MW zalecał m.in. „...przejawiać ciągłą 
troskę o czystość szeregów partyjnych. Przeciwdziałać poddawaniu się wpływom 
obcego klasowo środowiska na członków partii przez stosowanie krytyki i samo
krytyki. Czujnie reagować na najdrobniejsze przejawy odchyleń i szukać ich przy
czyn”.

52 H. Dominiczak, R. Halaba, T. Walichnowski, Z dziejów politycznych Polski 
1944—1984, Warszawa 1984, s. 187.
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ka Wojenna jest najsłabszym ogniwem Wojska Polskiego, a zarazem 
traktujemy ją jako wysuniętą placówkę”53.

W naradzie wzięło udział 198 członków partii. W referacie omawia
jącym poplenarne zadania ukazano m.in. negatywną rolę Mariana Spy
chalskiego, który „...próbował pomniejszyć do minimum rolę i znaczenie 
Marynarki Wojennej (podważanie planu jej rozbudowy, nie budowanie 
stałych umocnień, nadmierne rozwijanie lotnictwa)”54. W trakcie narady 
stwierdzono, że w pracy partyjno-politycznej uwidoczniły się błędy wy
rażające się niskim poziomem szkolenia politycznego, atmosferą libera
lizmu, wygodnictwa i niedostatecznym rozwojem krytyki i samokrytyki.

Podsumowując szef GZP WP powiedział m.in., że „należy stale i sy
stematycznie kontrolować czystość szeregów partyjnych, przestrzegać 
ściśle demokracji wewnątrzpartyjnej oraz przejawiać czujność nad naj
mniejszym uchybieniem”55.

Po naradzie odbyły się zebrania we wszystkich instancjach partyj
nych. W oparciu o referaty przedstawicieli GZP WP i ZP MW członko
wie partii solidaryzowali się z wynikami narady wyrażając w podejmo
wanych rezolucjach zdecydowane poparcie dla uchwał III Plenum56.

W ślad za przedsięwzięciami natury politycznej wpływającymi aa 
kształtowanie się określonego stylu pracy aparatu partyjno-politycznego 
szły zmiany kadrowe... Często były one wynikiem aresztowań lub na
głych nieuzasadnionych zwolnień do rezerwy.

Na tym tle tworzyły się najczęściej ukrywane, ale nie tylko, na
stroje antyradzieckie, wzrastał posłuch wszelkiego rodzaju plotkom pod
sycanym przez wrogie rozgłośnie... Oficerowie i podoficerowie przedwo
jennej marynarki tracili chęć do pracy...57.

Do połowy 1950 r. działalność organizacji partyjnych ogniskowała 
się wokół troski o czujność klasową (tzw. kościec proletariacki — sta
nowił jeden z podstawowych czynników warunkujących przyjęcie do 
partii i autorytet w POP), rozwoju szkolenia partyjnego, dyscypliny 
(głównie zwalczanie nadużywania alkoholu), przodownictwa i wzrostu 
szeregów partyjnych58. Znaczną uwagę poświęcano także współpracy 
z nowo powstałym Związkiem Młodzieży Polskiej i ruchem łączności 
z wsią59.

Szczególnie dużo wysiłku włożono w organizację szkolenia partyj
nego, które do tej pory w ogóle nie istniało. Po dorywczo organizowa
nych zajęciach seminaryjnych i odprawach już w maju 1949 r. rozpo- 

83 AMW, ZP MW, t. 223/41, k. 105, Protokół nr 8 z posiedzenia Zespołu Partyj
nego MW z 26.11.1949 r.

84 AMW, ZP MW, t. 223/29, k. 516, Protokół z narady aktywu partyjnego MW.
88 Tamże, k. 542.
86 AMW, ZP MW, t. 229/18, k. 6107, Rezolucja uchwalona na zebraniu POP 

SSM w dniu 30.11.1949 r. W rezolucji mówi się m.in. że „...Istnienie w partii od
chylenia prawicowo-nacjonalistycznego ułatwiło przenikanie do naszych szeregów 
dwójkarskiej agentury imperialistycznej...”. Podobną rezolucję uchwalono w KP 
Hel 1.12.1949 r. (tamże, k. 6368).

87 J. Przybylski, Praca partyjno-polityczna w Marynarce Wojennej w latach 
1949—1956 (referat materiałowy), AM MW, t. 400, s. 20.

88J. Gajda, Niektóre problemy pracy part.-polit. ..., op. cit., s. 28.
89 AMW, ZP MW, t. 223/15, k. 4659, Plan pracy POP ORP „Błyskawica” na 

wrzesień 1949 r.
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Cżęto tworzyć w oparciu o zarządzenia władz centralnych jednolity sy
stem szkolenia partyjnego60.

Składał się on z:
a) kursu okręgowego (przy DMW), trwał on 1 rok, a zajęcia odbywały 

się raz w miesiącu. W pierwszym kursie uczestniczyło 38 towarzyszy, 
b) kursów obszarowych (dywizyjnych). Trwały one rok. Zajęcia odby

wały się 2 razy w miesiącu. Zorganizowano je w: Gdyni, Oksywiu 
(zwane później Szkołą Partyjną Floty), Ustce, OSMW, Zarządzie In
formacji nr 8 (MW). Uczestniczyło w nich 100 towarzyszy,

c) kursów garnizonowych (pułkowych) zorganizowanych w: Gdyni, Oksy
wiu, Ustce, Świnoujściu, Helu i Sopocie. W ciągu roku szkolono się 
po 3 godziny w tygodniu. Uczestniczyło w nich 70 towarzyszy,

d) kursów kandydackich zorganizowanych w DMW, KAT MW, SSM, 
SON i OSMW. Szkolenie odbywało się 2 razy w tygodniu po 2 go
dziny.
Kierownikami wyżej wymienionych kursów byli zastępcy dowód

ców jednostek do spraw politycznych. Bazę stanowiły gabinety lektor- 
skie, których było łącznie 17 (w tym 1 w DMW).

Kursy zorganizowano przede wszystkim dla aktywu partyjnego (se
kretarzy, członków komitetów i egzekutyw, przewodniczących kół ZMP, 
o ile byli członkami PZPR, wyróżniających się w służbie członków par
tii) oraz aparatu politycznego.

Tematyka zajęć obejmowała: wybrane zagadnienia wiedzy o partii 
(w tym o PZPR w WP), walce klasowej, drodze rozwoju Polski Ludo
wej do socjalizmu, podstawowe wiadomości o budownictwie socjalistycz
nym i przewodniej roli ZSRR oraz zasadniczych problemach sytuacji 
międzynarodowej61 *.

Pierwszy rok szkoleniowy 1949/1950 ukończyło łącznie 258 osób, 
z tego na kursach garnizonowych 165 (średnia ocena 3,50), obszarowych 
66 (średnia ocena 3,30) i okręgowym 27 (średnia ocena 3,80)6t.

W początkowym okresie działalności PZPR przodująca rola członków 
i kandydatów partii w szkoleniu i dyscyplinie, ich aktywność politycz
na, zaangażowanie oraz pryncypialność sprawiały, że autorytet organi
zacji szybko rósł. Wstąpienie do partii traktowano jako akt szczególnego 
wyróżnienia. Chętnych do wstąpienia było dość dużo, zwłaszcza wśród 
młodej kadry oficerskiej i podoficerskiej. Motywy były różne. Więk
szość z nich jednak wynikała z gotowości do pracy w organizacji partyj
nej. Zdarzały się co prawda sporadyczne wypadki, że wstępujący liczyli 
na szybką karierę i inne osobiste korzyści. Takich niezwłocznie rozpo
znawano i jako niepotrzebny balast dla partii wykluczano z jej szere
gów.

W owym czasie poważną rolę spełniały rozmowy indywidualne pro
wadzone przez sekretarzy i członków komitetów z członkami i kandyda
tami partii oraz rozmowy w obecności całych komitetów POP. Rozmo
wy te dotyczyły różnych problemów, od spraw organizacyjnych i ideo

60 AMW, ZP MW, t. 223/33, k. 149, Zarządzenie szefa ZP MW nr 03 o organi
zacji systematycznego szkolenia partyjnego z 14.5.1949 r. oraz t. 223/31, k. 225, Mel
dunek do GZP WP o systemie szkolenia partyjnego w MW z 14.5.1949 r.

111 Tamże.
52 AMW, ZP MW, t. 224/38, k. 100, Wykaz wyników egzaminów partyjnych 

w MW z 09.1950 r.
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wo-politycznych do służbowych włącznie. Często miały charakter wy
chowawczy.

Troska o przodującą rolę członków i kandydatów partii w dyscypli
nie i szkoleniu stanowiła jedno z pierwszoplanowych zadań POP. Posta
wienie sprawy na zebraniu partyjnym traktowano jako środek ostatecz
ny. Zebrania tego typu charakteryzowały się wówczas dużą aktywnością 
i ostrą krytyką. Jaskrawe naruszenie zasad obowiązujących członka par
tii obok ogólnego potępienia kończyło się z reguły wyciągnięciem suro
wych sankcji, do wykluczenia z partii włącznie. Do sierpnia 1949 r. usu
nięto 13 członków PZPR, głównie z powodów dyscyplinarnych”.

15 czerwca 1950 r. zgodnie z dyrektywą szefa GZP WP nr 001 ze
społy partyjne zostały rozwiązane, a ich uprawnienia partyjne przejęły 
wydziały polityczne. Uprawnienia dotyczące spraw szkolenia i dowodze
nia przejęły utworzone wówczas rady wojskowe określonych szczebli. 
W tym też czasie powstały komisje partyjne. Niebawem odbyły się 
pierwsze dywizyjne konferencje partyjne w Marynarce Wojennej, na 
których dokonano wyborów 5—7 osobowych komisji. Odbyły się one 
w Szefostwie Tyłów MW, OSMW (z udziałem zastępcy szefa GZP WP 
gen. bryg. Mieczysława Melenasa) i Obronie Wodnego Rejonu Głównej 
Bazy (OWR GB). Sekretarzami komisji wybrano oficerów: Jana Szczę
snego, Stanisława Jakubika i Stanisława Śtopczyka* 64. Komisja Partyjna 
Marynarki Wojennej liczyła 16 członków, w tym 11-stu z jednostek. Se
kretarzem jej został por. mar. Jerzy Meller (Elwertowiski).65 * *

Zadaniem wszystkich komisji partyjnych było kierowanie tylko 
częścią węzłowych problemów pracy wewnątrzpartyjnej, wśród których 
na czoło wysuwała się sprawa prawidłowego rozwoju liczbowego i ja
kościowego organizacji partyjnych i ZMP.

W Zarządzie Politycznym MW całokształtem działalności partyjnej 
kierował oddział I (wydział) — organizacyjny. Za organizację i przebieg 
szkolenia partyjnego odpowiadał oddział (wydział) II — propagandy. 
Orzecznictwo partyjne i czuwanie nad czystością szeregów partyjnych 
było w kompetencji wybieranej Komisji Partyjnej MW. Statystykę pro
wadziła sekcja ewidencji partyjnej. W wydziałach politycznych za me
rytoryczną działalność organizacji partyjnych odpowiadał starszy in
struktor organizacyjny.

Zaistniało więc znaczne zróżnicowanie posiadanych kompetencji 
i obowiązków. Całokształt merytorycznej działalności partii od szczebla 
sekcji politycznej wzwyż znajdował się w rękach etatowego, wyznacza
nego przez wyższych przełożonych aparatu partyjno-politycznego. Ogra
niczało to poważnie możliwość ingerencji członków partii w pracę wyż
szych instancji. Komisje partyjne interesowały się głównie wzrostem 
i czystością szeregów partyjnych. Ograniczało to aktywność szergowych 
członków PZPR.

W jednostkach od szczebla samodzielnego batalionu (dywizjonu) na 
przełomie 1950 i 1951 roku zostały utworzone etatowe stanowiska sekre

"s J. Gajda, Niektóre problemy pracy part.-polit. ... op. cit., s. 29—30, relacja 
kmdr. dr. Z. Buszydły złożona autorowi w dniu 11.2.1984 r. oraz przypis nr 44.

64 AMW, ZP MW, t. 336/33, k. 5, Meldunek o przebiegu konferencji partyjnych 
w MW z 22.6.1951 r.

65 AMW, ZP MW, t. 224/69, k. 42—43, Wykaz członków Komisji Partyjnej MW
z 16.8.1951. W jej skład wchodzili m.in. oficerowie: M. Neugarten, E. Smyczek, St.
Jakubik, W. Szczerkowski, W. Rutkiewicz.
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tarzy komitetów POP. Na stanowiskach tych pracowali wybierani na 
ogólnych zebrania danej jednostki głównie oficerowie. Zebrania sprawo
zdawczo-wyborcze POP odbywały się w tamtych latach corocznie, prze
ważnie w styczniu-marcu. Najczęściej sekretarzami pozostawali przez 
okres kilku kadencji ci sami oficerowie06.

Na przykład w akcji sprawozdawczo-wyborczej w POP, która za
kończyła się w marcu 1950 r. łącznie wybrano: 21 sekretarzy POP (16 
pochodzenia robotniczego, 3 chłopskiego), 51 sekretarzy OOP (32 robot
ników, ,5 chłopów, 9 inteligentów, 2 rzemieślników), 107 członków ko
mitetów i 144 członków egzekutyw. Wśród sekretarzy POP było m.in.: 
2 dowódców pododdziałów, 2 oficerów liniowych, 1 dowódca drużyny 
i 5 zastępców dowódców ds. politycznych67. Akcje te znacznie aktywi
zowały członków i kandydatów partii.

Członkowie PZPR wywodzący się z marynarskich szeregów uczest
niczyli również jako delegaci w miejskich i powiatowych konferencjach 
partyjnych województw nadmorskich, wchodząc w skład terenowych 
komitetów partyjnych68.

W związku z przejściem Marynarki Wojennej na nową strukturę or
ganizacyjną w początkach 1951 r. część POP rozwiązano (4), z części 
sformowano nowe OOP (4) i nowe POP (7)°9. Po kolejnych zmianach 
w lipcu tegoż roku organizacja partyjna liczyła 46 POP i 64 OOP. Sku
piała ona 1534 członków i 503 kandydatów PZPR, w tym m.in. 713 ofi
cerów, 67 podchorążych i 329 pracowników cywilnych wojska70.

Rozbudowie uległ system szkolenia partyjnego. W roku szkolnym 
1951/1952 funkcjonowały następujące ogniwa: Kurs Okręgowy przy ZP 
MW (zajęcia trwały 2—4 razy w miesiącu po 8 godzin), cztery Dywi
zyjne Kursy Partyjne w Domu Oficera, Zarządzie Informacji, OWR GB 
i Kadrze MW (dla zastępców dowódców jednostek ds. polit., instruk
torów propagandy i absolwentów sżkół partyjnych II roku, a zajęcia 
odbywały się 1—2 razy w miesiącu po 8 godzin), dziesięć Szkół Partyj
nych II roku (uczestniczyli absolwenci szkół partyjnych I roku) i dwa
naście Szkół Partyjnych I roku (zajęcia trwały 16 godzin w miesiącu). 
Zajęcia prowadzono także w czternastu Grupach Szkolenia Partyjnego 
Oficerów i 39 Grupach Szkolenia Partyjnego podoficerów, marynarzy 
i pracowników cywilnych.

Łącznie w 80 różnorodnych zespołach szkoliło się aż 1730 osób, 
w tym 256 bezpartyjnych i 180 aktywistów ZMP. Najwięcej, bo 1026 

68 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej PRL i jej rola w obronie Wy
brzeża w latach 1949—1956, WAP, Warszawa 1979 (maszynopis), s. 321—322 oraz 
AMW, ZP MW, t 224/79, k. 35, Plan pracy Komisji Partyjnej MW na 08.1950 r. 
i t. 224/42, k. 46—47, Plan pracy Komitetu POP DMW z 08.1950 r.

67 AMW, ZP MW, t. 224/37, k. 219, Ogólne zestawienie statystyczne z akcji spra
wozdawczo-wyborczej w POP z 19.3.1950 r.

88 AMW, ZP MW, t. 336/33, k. 357, Meldunek ZP MW do GZP WP z 13.12.1951 r. 
Z 35 jednostek MW wybrano 52 delegatów na 8 konferencji miejskich i powiato
wych PZPR.

89 AMW, ZP MW, t. 336/32, k. 143, Zarządzenie szefa ZP MW nr 04 z 10.2.1951 r.
70 AMW, ZP MW, t. 336/114, k. 39—43, Wykaz członków i kandydatów PZPR 

w MW z 07.1951 r.

109



osób szkolono w Grupach Szkolenia Partyjnego i 383 w Szkołach Par
tyjnych I roku71.

W następnym roku pomimo pewnych niedociągnięć i braków, głów
nie natury organizacyjnej wprowadzono nowe formy szkolenia partyj
nego. Na bazie Domu Oficera utworzono Wieczorowy Uniwersytet Mar- 
ksizmu-Leninizmu (79 słuchaczy — 17 wykładowców) oraz 7 Kół Stu
diowania Historii WKP(b) (119 słuchaczy), 5 Kół Studiowania Historii 
Polski (71 słuchaczy) i Koło Studiowania Materializmu Dialektycznegc 
i Historycznego (20 słuchaczy). Koła skupiały w zasadzie absolwentów 
Szkół Partyjnych II roku i miały charakter samokształceniowy72.

Tak ukształtowana struktura organizacyjna przetrwała w niemal 
niezmienionej postaci do 1956 roku.

Od 1950 r. do pracy partyjnej zaczęto szerzej włączać problema
tykę gotowości bojowej okrętów i jednostek nadbrzeżnych, a co za tym 
idzie podnoszenia poziomu wiedzy wojskowej kadry i marynarzy. Dużo 
uwagi zwracano na wychowanie ideowo-patriotyczne, postawy interna- 
cjonalistyczne i światopoglądowe członków i kandydatów partii7*.

Pojawiły się nowe formy działalności: narady aktywu partyjnego 
i wspomniane już konferencje partyjne.

Narady aktywu partyjnego zwoływano od szczebla samodzielnego 
batalionu (dywizjonu). Uczestniczyli w nich często przedstawiciele do
wództwa MW, ZP MW i GZP WP. Na naradach przedstawiano uchwały, 
wytyczne i zarządzenia centralnych władz partyjnych i wojskowych. 
W podejmowanych dyskusjach i rezolucjach z reguły popierano prezen
towaną problematykę74.

Konferencje partyjne przeprowadzano na szczeblu związku taktycz
nego i Marynarki Wojennej (co 2 lata). Dokonywały one oceny dotych
czasowej działalności Podstawowych Organizacji Partyjnych, wytyczały 
kierunki dalszej pracy i wybierały członków komisji partyjnych75.

Bezpośrednie kierownictwo nad komisjami partyjnymi sprawowali 
szefowie organów politycznych. Oni też zatwierdzali wszelkie uchwały 
dotyczące spraw personalnych. Zarówno konferencje partyjne jak i co
dzienna działalność komisji stanowiły skuteczną formę rozwoju życia 
partyjnego. Wpływały one w znacznym stopniu na ideowe zaangażowa
nie członków partii, a także przyczyniły się do wypracowania właściwych 
metod wiążących działalność POP z zadaniami wyszkolenia bojowego, 
politycznego oraz dyscypliny w jednostkach i na okrętach. Dzięki do

71 AMW, ZP MW, t. 336/35, k. 128, Zarządzenie szefa ZP MW nr 056 z 8.11. 
1951 r. oraz t. 336/100, k. 86, Wykaz sieci szkolenia partyjnego MW z 30.11.1951 r. 
Szkoły Partyjne I i II roku nazywano często Dywizyjnymi Szkołami Partyjnymi 
I i II roku.

72 AMW, ZP MW, t. 698/6, k. 111—115, Zarządzenie szefa ZP MW nr 039/Po- 
łit. z 28.11.1952 r.

72 AMW, ZP MW, t. 336/34, k. 189, Instrukcja KC PZPR w sprawie zacieśnia
nia więzi WP z masami pracującymi..., k. 191, Instrukcja GZP WP nr 06/Polit. 
z 20.8.1951 r. oraz k. 250, Pismo GZP WP do z-cy d-cy MW ds. polit. z 11.12.1951 r. 
powołujące się na dyrektywę szefa GZP WP Nr 001/Polit. z 30.5.1951 r. w sprawie 
m.in. krzewienia naukowego światopoglądu.

74 AMW, ZP MW, t. 224/2, k. 67, Zarządzenie szefa ZP MW nr 028 z 23.6.1950 r. 
w sprawie narad aktywu partyjnego oraz t. 224/85, k. 101, Protokół z narady ak
tywu partyjnego Floty z 7.12.1950 r.

75 AMW, ZP MW, t. 698/97, k. 261, Sprawozdanie z konferencji partyjnej w wy
działach polit. MW z 12.5.1952 r.
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brej pracy komisji partyjnych następował w tamtych latach m.in. po
ważny wzrost szeregów partyjnych76. Przykładowo w ciągu roku orga
nizacja partyjna Marynarki Wojennej powiększyła swoje szeregi (po
mimo wykluczeń) o około 500 osób. W sierpniu 1952 r. liczyła już 2512 
towarzyszy zgrupowanych w 72 POP77.

Pierwsza konferencja partyjna Marynarki Wojennej odbyła się 
w dniach 21—22 czerwca 1952 r. w Domu Oficera w Gdyni. Uczestni
czyło w niej 106 delegatów wybranych na konferencjach w związkach 
taktycznych i 17 zaproszonych gości. Główne referaty wygłosili szef 
Sztabu Głównego MW kmdr Jan Wiśniewski (w zastępstwie dowódcy 
MW) i zastępca doowódcy MW ds. politycznych kmdr Samuel Malko. 
W dyskusji i podjętej uchwale wskazywano na dotychczasowe niedo
ciągnięcia w pracy partyjno-politycznej i przedstawiono nowe zadania 
wpływające na podniesienie poziomu wyszkolenia bojowego, stanu mo- 
ralno-politycznego i oddziaływania na bezpartyjnych. Delegaci wybrali 
Komisję Partyjną MW, której sekretarzem został kpt. mar. Jerzy Elwer- 
towski. Na zakończenie konferencji wysłano depeszę do prezydenta RP 
i marszałka Polski Konstantego Rokossowskiego78.

Jesienią 1951 r. po uprowadzeniu OH „Żuraw” (HG-11) do Szwecji, 
zagadnienia treski o czujność klasową i bezwzględna walka z „wrogiem” 
znowu stały się pierwszoplanowymi79.

Rok 1952 był znamienny dla pracy partyjnej w Marynarce Wojen
nej. Wtedy to, w ślad za rozkazem ministra Obrony Narodowej nr 
016/MON z 27 lutego 1952 r. wydana została dyrektywa szefa GZP WP 
nr 01 „o zadaniach aparatu politycznego i organizacji partyjnych w pra
cy nad umacnianiem jednoosobowego kierownictwa w jednostkach WP”80.

Członkowie partii w większości obydwa dokumenty przyjęli kry
tycznie. O dyrektywie wyrażano się, że ogranicza oddziaływanie orga
nizacji partyjnych tylko do marynarzy i podoficerów, pozostawiając na 
uboczu dowódców, spośród których mniej przygotowani do życia i pra
cy partyjnej będą mogli postępować bezkarnie. Dyrektywa spowodowa
ła, że praca partyjna w POP sprowadzona została do przyjmowania 
członków i kandydatów spośród wszystkich żołnierzy, ich szkolenia ide
ologicznego i realizowania zadań stawianych przez dowódców oraz nad
rzędne instancje partyjne, bez prawa dyskusji nad nimi nawet wtedy, 
gdy budziły powszechną dezaprobatę. Sprawy personalne oficerów i pod
oficerów rozpatrywały komitety POP lub komisje partyjne określonych 
szczebli, co zabierało im cenny czas i uniemożliwiało bezpośrednią pracę 
z ludźmi81.

76 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 321—323.
77 AMW, ZP MW, t. 698/115, k. 198, Wykaz statystyczny członków i kandyda

tów partii w MW, z 5.8.1952 r.
78 AMW, ZP MW, t. 698/165, k. 44—51, Sprawozdanie z Konferencji Partyjnej 

MW z 30.6.1952 r. Kpt. mar. J. Elwertowski na tym stanowisku był już od ponad 
pół roku. Możliwe to było, gdyż do 1956 r. obowiązywały zasady wcześniejszego 
typowania i wyznaczania na stanowiska przez instancje nadrzędne. Wyborcy je
dynie zatwierdzali tę decyzję.

79 AMW, DMW Sztab Gł., t. 287/1, k. 70, Rozkaz MON nr 0076 z 8.8.1951 r.
50 Zobacz: J. Cytowski, Z dziejów wychowania w ludowym Wojsku Polskim 

w latach 1949—1956, WAP, Warszawa 1980, s. 142—155. (CAW, t. 1389/68/175).
81 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 325—326. GZP WP 

1 czerwca 1953 r. wprowadził wskazówki dotyczące krytyki i samokrytyki w woj
skowych organizacjach partyjnych, łagodzące skutki dyrektywy nr 01.
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W tym trudnym Okresie oczyszczania z obcych elementów szeregów 
partii w wielu wypadkach zbyt pochopnie podejmowano decyzje o wy
daleniu z PZPR82 83. W atmosferze „kultu jednostki” nasilały się również 
represje karne.

W Marynarce Wojennej nastąpiły poważne zmiany kadrowe, m.in. 
odszedł jeden z czołowych jej organizatorów, powszechnie łubiany kmdr 
Józef Urbanowicz i szef ZP MW kmdr por. Mirosław Nadelwicz88. Ofi
cerowie, którzy przyszli na ich miejsce nie posiadali już takiego autory
tetu wśród kadry i marynarzy jak ich poprzednicy. Nie potrafili też 
tak spokojnie, a jednocześnie w miarę istniejących przecież skompliko
wanych warunków politycznych, organizować poszczególnych form pra
cy partyjno-politycznej w jednostkach.

Sytuacja ta w Marynarce Wojennej uwidoczniła się głównie w la
tach 1952—1954. Po tym okresie nastąpiło stopniowe jej łagodzenie84 *.

Przyczyny, które spowodowały odejście od wspomnianych wyżej 
negatywnych zjawisk, wynikały ze stopniowego zanikania sytuacji kon
fliktowych na arenie międzynarodowej (zakończenie wojny w Korei, 
konferencja szefów rządów czterech mocarstw w Genewie), zmian 
w KPZR i międzynarodowym ruchu komunistycznym po śmierci Józefa 
Stalina oraz z przywracania leninowskich norm życia partyjnego i pań
stwowego zapoczątkowanego przez II Zjazd PZPR (10—17 marca 1954 r.).

82 H. Dominiczak, R. Halaba, T. Walichnowski, Z dziejów politycznych..., op. 
cit., s. 189. O ile w grudniu 1949 r. w szeregach PZPR było 1301 tys. osób, to w grud
niu 1951 r. było ich 1138 tys.

83 AMW, ZP MW, t. 698/13, k. 5, Akt przekazania obowiązków zastępcy dowód
cy MW ds. polit. między kmdr. J. Urbanowiczem a kmdr. S. Malko z 17.1.1952 r.

84 J. Przybylski, Praca partyjno-polityczna..., op. cit., s. 30—31, w oparciu o re
lacje ustne m.in. kmdr. Stanisława Czajkowskiego i kmdr. Heliodora Tekielego.



KMDR POR. MGR KRZYSZTOF ZABIEGLIŃSKI

Z BADAŃ 
NAD KSZTAŁTOWANIEM ŚWIADOMOŚCI HISTORYCZNEJ 

MARYNARZY ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W naszym języku spotkać można twierdzenie, że historia jest na
uczycielką życia. Pochodzi ono głównie stąd, że ukształtowany na grun
cie wiedzy o przeszłość system wartości oraz wynikające z niego normy 
postępowania lub mniej czy bardziej sprecyzowane programy, stanowią 
w swej istocie strukturę motywacyjną ludzkiego działania, tak indywi
dualnego, jak i zbiorowego.1 Oczywiście nie oznacza to, że historia się 
powtarza i można z niej mechanicznie czerpać przykłady konkretnych 
sytuacji i ich konkretnych rozwiązań. Jednak przypominanie faktów 
z przeszłości pozwala na określenie nie tylko skąd i dokąd idziemy, ale 
i zrozumienie, jak i dlaczego idziemy w przyszłość oraz jaki jest nasz 
własny udział w tym procesie. Dlatego też wiedza historyczna daje pod
stawę do wyznaczania przyszłościowych celów i sterowania działaniami 
zmieniającymi rzeczywistość.

Aby jednak historia włączona do społecznej świadomości, mogła 
skutecznie sprzyjać aktywności społeczeństwa, zorientowanej na przysz
łość, winna ona być wpleciona w nowoczesny marksistowsko-leninowski 
światopogląd, proponujący dialektyczny obraz świata, kształtowany przez 
ludzi podług określonych, realnie i wiarygodnie rozpoznawanych możli
wości. Zatem historia — jako taka — nie jest czynnikiem determinują
cym działalność człowieka, przeciwnie — stanowi pochodną jego postę
powania. Dobrym przykładem potwierdzenia tego sformułowania jest 
teza klasyków marksizmu, iż „historia nie robi nic (...), nie stacza żad
nych walk. To nie historia, lecz właśnie rzeczywisty człowiek, żywy 
człowiek — on robi to wszystko (...), on stacza walki, to wcale nie hi
storia używa człowieka jako środka do jego własnych celów (...), histo
ria to nic innego, jak tylko działalność dążącego do swych celów czło
wieka”2.

A zatem — historia stanowi nie tyle „receptę na życie”, ile skarb
nicę wiedzy o uwarunkowaniach i przebiegu procesu dziejowego oraz in
spirację do poszukiwania optymalnych rozwiązań na przyszłość. Wszak 
zwłaszcza w odniesieniu do polskiego narodu wątki historyczne i płyną

1 J. Topolski, O pojęciu świadomości historycznej (w) „Świadomość historycz
na Polaków” pod red. J. Topolskiego, Łódź 1981, s. 13—27.

2 K. Marks, F. Engels, Święta rodzina, „Dzieła”, t. 2, Warszawa 1961, s. 114.
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ce z nich nauki są szczególnie cenne, nie zawsze zresztą odpowiednio 
wykorzystywane.

Stąd wyłania się problem świadomości historycznej i jej modelo
wania, czyli rozwijania w pożądanym kierunku, to jest zgodnym z in
teresami socjalistycznego państwa i narodu.

1. POJĘCIE I TREŚĆ
ŚWIADOMOŚCI HISTORYCZNEJ

Świadomość historyczna jest kategorią, która ostatnimi czasy zro
biła prawdziwą karierę zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i poza 
nimi; ugruntowała swoją pozycję w publicystyce, weszła do mowy po
tocznej. Stało się tak za przyczyną głównie wielkiej i burzliwej dysku
sji o historii, jaka toczy się już od szeregu lat w różnych kręgach spo
łeczeństwa. Przybierała ona różne postaci. Raz była przedmiotem kon
struktywnych rozważań w ramach procesu socjalistycznej odnowy, to 
znów przedmiotem manipulacji i zafałszowań, wreszcie wykorzystywa
na była jako instrument walki politycznej. Na gruncie nauki istnieje 
spore prób — mniej czy bardziej udanych, zdefiniowania świadomości 
historycznej. Częściej jednak określano, jakie elementy wchodzą w jej 
zakres, aniżeli — co to właściwie jest?

Dlatego też — nie pretendując do wszechstronnego i ostatecznego 
zamknięcia tego problemu — przyjęliśmy — na użytek naszych rozwa
żań, iż świadomość historyczna jest to zbudowany na gruncie naukowej 
i potocznej wiedzy historycznej całokształt ocen, opinii, poglądów i prze
konań o dziejach własnego państwa, a także innych państw i narodów. 
Tak rozumiana świadomość historyczna jest szczególną formą świado
mości społecznej. Pozostaje przez to w ścisłym związku z innymi for
mami tejże świadomości, a zwłaszcza ze świadomością polityczną, na
rodową, państwową itp. Nie jest to jednak w naszym przekonaniu ani 
składnik którejś z tych form, ani też nie funkcjonuje równolegle z nimi. 
Natomiast jest ona swoistą cechą każdej z ogólnie uznanych form świa
domości społecznej. Możemy zatem mówić o historycznej świadomości 
państwowości, narodu, ekonomiki, religii itp., a nie o świadomości hi
storycznej jako kolejnej — obok prawnej, politycznej, ekonomicznej i in
nych — formie świadomości społecznej. Każda bowiem forma świado
mości społecznej tkwi korzeniami w historii; stamtąd wywodzi swoje 
współczesne oblicze. Tak więc świadomość historyczna, będąc w rze
czywistości strukturą motywacyjną ludzkiego działania jest jednym 
z ważnych obiektów zainteresowania, a zarazem zadaniem działalności 
dydaktyczno-wychowawczej w Siłach Zbrojnych PRL, w tym także 
Marynarce Wojennej. Wojsko — jak wiadomo — jest uznaną powszech
nie szkołą obywatelskiego wychowania i jednym z ważniejszych ogniw 
państwowych, biorących udział w historycznej edukacji polskiego spo
łeczeństwa. Siły zbrojne dziedziczą też wartości materialne i duchowe 
wytworzone i nagromadzone przez wszystkie pokolenia Polaków.8 Postę
powe i rewolucyjne tradycje naszego narodu, a zwłaszcza tradycje zma-

5 K. Sobczak, Historia jako obszar walki ideologicznej i politycznej, M. Le- 
czyk, Problemy kształtowania świadomości historycznej (w) „Materiały z IV Na
rady Ideologicznej Sił Zbrojnych PRL”, Warszawa 1983.
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gań orężnych o wolność i sprawiedliwość społeczną, są jednym z głów
nych czynników siły moralnej i świadomości społecznej marynarzy. Dla
tego też problematyka kształtowania świadomości historycznej, a częś
ciowo także jego efektywności w środowisku marynarzy zasadniczej 
służby wojskowej była przedmiotem badań naukowych w latach 1983— 
1985 w wybranych jednostkach Marynarki Wojennej, zaś niniejsze roz
ważania są — z konieczności — cząstką zebranego wówczas materiału.

2. WYBRANE PROBLEMY
KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI HISTORYCZNEJ
MARYNARZY

Jak wspomniano wyżej, wiedza historyczna oparta na klasowych 
kryteriach oceny naszej przeszłości narodowej, sprzyja kształtowaniu 
świadomości historycznej, narodowej i politycznej marynarzy. Była ona 
i jest źródłem socjalistycznego patriotyzmu i internacjonalizmu, uczy 
myślenia kategoriami państwa i narodu. Potrzebna więc jest dobra zna
jomość przeszłości oraz teraźniejszości, rozumienie układu sił klaso
wych wewnątrz kraju i na arenie międzynarodowej, a także świado
mość państwowych racji i socjalistycznych ideałów społecznych. Bez ta
kiej wiedzy trudno kształcić poczucie odpowiedzialności za kraj, jego 
obronę i socjalistyczny rozwój.

Z tych powodów środowisko marynarzy zasadniczej służby wojsko
wej powinno być szczególnym przedmiotem oddziaływania ze strony 
dowódców, aparatu partyjno-politycznego, organizacji partyjnych i mło
dzieżowych oraz aktywu społecznego. Kształtowanie świadomości histo
rycznej powinno być realizowane w wielu formach, różnymi metodami 
i przy wykorzystaniu różnorodnych środków dydaktycznych. Zagadnie
nie świadomości historycznej stało się przedmiotem badań ankietowych, 
wywiadów zbiorowych i indywidualnych, obserwacji i oceny dokumen
tacji szkoleniowo-wychowawczej. Analiza statystyczna pozwoliła usy
stematyzować wyniki, określić związki i współzależności, uogólnić i spre
cyzować wnioski w zakresie doskonalenia pracy dydaktyczno-wycho
wawczej.

Strukturę socjologiczną badanej metodą ankietową populacji przed
stawia tabela 1.

Inne dane socjologiczne, jak np. wiek respondentów, wykształcenie 
niepełne średnie i ponadmaturalne, inne aniżeli wymienione pochodze
nie społeczne i przynależność organizacyjna — ze względu na znikomy 
odsetek wśród ogółu populacji, zostały pominięte, aczkolwiek spowodo
wały, iż podane ilości nie sumują się do 100%.4

Z zestawienia wynika, że najliczniejszymi grupami badanych byli 
marynarze legitymujący się wykształceniem średnim i zasadniczym za
wodowym, wywodzący się z rodzin robotniczych, zamieszkujący miasta 
średniej wielkości, należący (zwłaszcza w III roku służby) do ZSMP. 
Oznacza to m.in., że przeważająca część marynarzy o wykształceniu za
wodowym dysponowała jedynie elementarną wiedzą historyczną, co wy-

4 Badania przeprowadzono na 900-osobowej populacji, to jest wśród 326 ma
rynarzy pierwszego miesiąca służby, 263 marynarzy drugiego półrocza drugiego 
roku służby i 311 marynarzy ostatniego półrocza trzeciego roku służby wojskowej.
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Tabela 1 (dane w %)

Lp. Rodzaj odpowiedzi I
Rok służby 

II III

1. Wykształcenie: 
— podstawowe 11,7 10,1 12,2
— zasadnicze zawodowe 38,9 44,1 39,6
— średnie zawodowe 33,1 28,1 29,2
— średnie ogólne 14,3 15,8 16,5

2. Pochodzenie społeczne:
—■ robotnicze 41,4 38,9 43,3
— chłopskie 32,5 30,3 31,5
— inteligenckie 20,3 21,3 21,8

3. Miejsce zamieszkania: 
— wieś 16,3 18,4 15,4
— miasto do 25 tys. mieszk. 21,8 25,3 26,9
— miasto 26—100 tys. mieszk. 44,7 42,0 42,2
— miasto pow. 100 tys. mieszk. 17,2 14,3 15,5

4. Przynależność organizacyjna: 
— PZPR 1,3 2,4 3,6
— ZSMP 22,4 56,3 64,1
— niezorganizowany 77,6 43,7 35,9

nikało z niskiej rangi przedmiotów historycznych w szkołach zawodo
wych. Zamieszkiwanie w większych ośrodkach miejskich stwarzało 
względnie sprzyjające warunki wzbogacania wiedzy historycznej w po
staci dostępu do bibliotek, muzeów, ośrodków kultury itp.

Zróżnicowany był też stopień zainteresowania problematyką histo
ryczną. Obrazuje to tabela 2.

Tabela 2 (dane w °/o)

Lp. Rodzaj odpowiedzi I
Rok służby

II III

1. Interesuję się bardzo 8,5 13,2 19,5
2. Interesuję się raczej okazjonalnie 36,7 43,1 54,8
3. Nie interesuję się 38,8 32,8 17,6
4. Nie mam zdania 16,0 10,9 8,1

Opracowane zestawienie ukazując współzależności między stopniem 
zainteresowania historią a stażem służby nie wyczerpuje przez to pro
blemu mimo swej niewątpliwej wartości. Dostrzec należy również ścisłe 
związki między zainteresowaniami a wykształceniem oraz między po
chodzeniem społecznym i przynależnością organizacyjną. Najwyższe za
interesowanie przeszłością wyrażali absolwenci średnich szkół ogólno
kształcących, zaś mniejsze — szkół podstawowych. Największe potrzeby 
w zakresie wiedzy historycznej deklarowali członkowie PZPR, nieco 
mniejsze — ZSMP, a najmniejsze — niezorganizowani. Również mary
narze wywodzący się z rodzin inteligenckich bardziej interesowali się 
historią, najmniej zaś marynarze pochodzący z rodzin chłopskich.

Zatem rzec można, iż badana populacja — reprezentatywna dla ca- 
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lego stanu osobowego Marynarki Wojennej — była mocno zróżnicowana 
pod względem socjologicznym oraz stosunku respondentów do proble
matyki historycznej, a więc stanowiła stosunkowo trudny przedmiot od
działywania wojskowych nauczycieli i wychowawców.

Warto więc zastanowić się, na ile służba wojskowa spełnia swe za
dania w zakresie kształtowania świadomości historycznej marynarzy?

Analiza materiałów badawczych pozwoliła stwierdzić, iż marynarze 
zasadniczej służby wojskowej uznali działalność ideowo-wychowawczą 
w Marynarce Wojennej za jeden z istotnych czynników zdobywania wie
dzy historycznej. Opinia ta ulega zmianom w zależności od stażu służby. 
I tak, o ile marynarze do pół roku służby uznali ją za pozycję 10 bądź 
11 pod względem ważności na zaproponowanej im liście możliwych źró
deł edukacji historycznej, o tyle marynarze drugiego roku służby usy
tuowali ją na pozycji 6—8, zaś marynarze ostatniego roku na 3—4 miej
scu. Uzależnione było to też od innych czynników, głównie wykształce
nia. O ile bowiem działalność ideowo-wychowawcza cieszyła się więk
szym uznaniem absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, o tyle 
mniejszym absolwentów średnich szkół ogólnokształcących. Było to 
związane — należy uważać — z większymi lukami w wiedzy historycz
nej tych pierwszych i wyższym krytycyzmem tych drugich. Także pozy
tywniej wypowiadali się o działalności ideowo-wychowawczej wojska 
członkowie ZSMP i PZPR, zaś negatywniej — niezorganizowani. Szcze
gólnie wyraźnie można to dostrzec w odpowiedziach na pytanie ankiety: 
W jakim stopniu służba w Marynarce Wojennej wpływa na wzbogace
nie wiedzy historycznej?5

Tabela 3 (dane w °/o)

Lp. Rodzaj odpowiedzi Rok
II

służby
III

1. Jest istotnym czynnikiem pozyskiwania wiedzy 
historycznej 13,3 18,9

2. Nieznacznie wpływa na stan znajomości historii 35,8 42,1
3. Nie ma żadnego znaczenia 16,9 12,9
4. Nie mam zdania 34,0 26,1

Zauważmy, że o ile marynarze drugiego roku służby w 49,1% 
względnie pozytywnie ustosunkowali się do postawionego im problemu, 
o tyle marynarze trzeciego roku uznali je za pożyteczne w 61,0%. Jest 
to dość wyraźne, optymistyczne przewartościowanie opinii, świadczące 
o skuteczności podejmowanych działań. Mimo to aż 50,9% marynarzy 
drugiego roku i 39,0% marynarzy trzeciego roku służby nie dostrzegło 
istotnych związków między działalnością dydaktyczno-wychowawczą 
wojska, a ich wiedzą historyczną i zbudowanym na niej systemem war
tości. Zauważalne są też związki między odpowiedziami, a danymi so
cjologicznymi respondentów. Bardziej aprobująco w tej kwestii wypo
wiadali się marynarze legitymujący się wykształceniem zasadniczym za
wodowym, wywodzący się z rodzin robotniczych, członkowie PZPR 

5 W badaniach tych uwzględniono opinie jedynie marynarzy II i III roku 
służby biorąc pod uwagę niewielką znajomość zagadnień historycznych.
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i ZSMP, natomiast krytycznie — absolwenci średnich szkół ogólnokształ
cących, pochodzenia inteligenckiego i niezorganizowani.

Przyjrzyjmy się zatem, co spowodowało sformułowanie takich wła
śnie opinii? Sprecyzowania wymaga też działalność dydaktyczno-wycho
wawcza w aspekcie świadomości historycznej w Marynarce Wojennej. 
Jakie są jej formy i co robić, aby istniejący stan rzeczy doskonalić?

Częściowego wyjaśnienia udzielili respondenci odpowiadając na py
tanie ankiety: Z jakich form edukacji historycznej korzystałeś podczas 
służby w swej jednc-stce? (usystematyzuj odpowiedzi według częstotli
wości korzystania z poszczególnych form od 1 do 13).

Tabela 4

Lp. Rodzaj odpowiedzi S
I rok

Jtaż służby
Urok II I rok

1. Programowe szkolenie polityczne 1 1 1
2. Odczyty i prelekcje 5 4 4
3. Wycieczki i podróże wojskowo-historyczne — 13 13
4. Spotkania z weteranami 6 3 6
5. Zwiedzanie sal tradycji 2 10 11
6. Konkursy, quizy, olimpiady o tematyce historycznej 9 5 3
7. Zwiedzanie muzeów i miejsc pamięci narodowej 12 12 10
8. Udział w pracach kół zainteresowań, np. kół miło

śników historii najnowszej itp. 7 8 8
9. Czytelnictwo literatury naukowej i popularnonau

kowej oraz czasopiśmiennictwo 8 7 7
10. Informacje polityczne 11 11 12
11. Czytelnictwo literatury beletrystycznej 3 2 2
12. Udział w uroczystościach państwowych i wojskowych 4 6 9
13. Inne (jakie?)0 — — —

Jak wynika z tabeli 4, częstotliwość korzystania z poszczególnych 
form edukacji historycznej stosownie do roku służby była nader zróżni
cowana. Największym uznaniem cieszyło się szkolenie polityczne, przyj
mowane zresztą przez około 13% respondentów za jedyną formę wzbo
gacania wiedzy historycznej w wojsku. Przyjrzyjmy się mu zatem nie
co bliżej.

W latach 1983—1985 zgodnie z ustaleniami Głównego Zarządu Po
litycznego WP na tematy o charakterze historycznym przeznaczono dla 
marynarzy pierwszego i drugiego roku służby: w 1983 r. — 42 godziny, 
to jest 25,3% ogółu czasu szkolenia politycznego; w 1984 r. ■— 56 go
dzin, to jest 33,7% i w 1985 r. — 54 godziny, a więc 32,5% ogólnego 
czasu szkolenia. Natomiast wśród marynarzy i podoficerów służby zasad
niczej trzeciego roku średnioroczny czas przeznaczony na tematykę hi
storyczną wynosi 44 godziny lekcyjne, to jest 26,5% ogólnego czasu 
szkolenia politycznego. W ramach szkolenia politycznego marynarzy 
pierwszego i drugiego roku służby realizowano w 1983 r. cykl I „Pol-

0 Wymieniano tu najczęściej: oglądanie filmów fabularnych i dokumentalnych 
w kinie i TV, patrole młodzieżowe, czyny społeczne, biegi zwycięstwa, wieczornice 
i gawędy, działalność Żołnierskiej Wszechnicy Kultury itp. 
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ska Ludowa spadkobierczynią rewolucyjnych i postępowych tradycji na
rodu” oraz cykl II „Węzłowe problemy społeczno-polityczne i gospodar
cze naszego kraju”, a w nim temat: ,,40 lat LWP w patriotycznej służbie 
i pracy dla socjalistycznej Polski”. W 1984 r. przerabiano cykl I „Na
ród polski w walce o niepodległość i socjalistyczny kierunek rozwoju 
Ojczyzny” oraz cztery tematy historyczne 'w ramach cyklu II „Węzło
we problemy społeczno-polityczne i gospodarcze kraju” oraz cyklu III 
„Nauka — światopogląd — moralność”. W 1985 r. realizowano cykl I: 
„Postępowe tradycje oręża polskiego i walki o postęp społeczny” oraz 
trzy tematy w ramach innych cykli. Natomiast marynarze i podofice
rowie trzeciego roku służby uczestniczyli w zajęciach podczas cyklu I: 
„Nasze Wybrzeże. Historia i dzień dzisiejszy” oraz cyklu III: „Z dziejów 
oręża polskiego na morzu”.

Analiza podejmowanej problematyki dowodzi, iż w konstruowaniu 
programu zachowano społeczno-polityczne, naukowe i dydaktyczne kry
teria doboru treści. Mimo to podczas badań wskazywano na przełado
wanie treści zamkniętych w zbyt krótkim czasie, co powodowało po
wierzchowność w przekazywaniu faktów, zjawisk i procesów historycz
nych. Zajęcia te prowadzili kierownicy grup szkolenia politycznego, 
w większości absolwenci kierunków dowódozo-technicznych Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej i wyższych szkół oficerskich, a więc ludzie 
o niezbyt rozległej wiedzy historycznej będącej następstwem systemu 
kształcenia historycznego przed powołaniem do wojska i podczas stu
diów w uczelni wojskowej. Obciążenie obowiązkami, mało entuzjastyczny 
w większości stosunek do funkcji kierownika grupy szkolenia i słaba 
na ogół wiedza historyczna przyczyniła się do krytycznej oceny prowa
dzonej przez nich pracy ze strony badanych marynarskich środowisk. 
Potwierdzały to hospitacje zajęć dokonywane przez oficerów Zarządu 
Politycznego MW i wydziałów politycznych. Mimo to szkolenie poli
tyczne było i jest główną formą kształtowania świadomości historycznej 
marynarzy.

Czytelnictwo literatury beletrystycznej i tzw. literatury faktu sta
nowiło kolejne ważne źródło pozyskiwania wiedzy historycznej. Ana
liza stanu czytelnictwa w wybranych bibliotekach pokazała, iż w latach 
1983—1985 marynarze wypożyczali średnio rocznie 5 do 6 książek, z cze
go pozycje historyczne stanowiły około 17%. Oczywiście, powyższa śred
nia nie odzwierciedla w pełni czytelnictwa wśród poszczególnych grup 
środowiskowych marynarzy, ponieważ na ten temat wypowiedziało się 
około 26% marynarzy pierwszego roku służby, około 38% marynarzy 
drugiego roku i około 60% marynarzy trzeciego rocznika. Nadto wielu 
marynarzy stwierdzało, że czyta książki wypożyczone od kolegów.

Warto też odnotować działalność prelegentów nieetatowych zespo
łów lektorskich Dowództwa Marynarki Wojennej, związków taktycz
nych (równorzędnych), Muzeum Marynarki Wojennej i Polskiego To
warzystwa Historycznego. Szczególnie podkreślić trzeba pracę lektorów 
z grona pracowników Muzeum Marynarki Wojennej, którzy co roku 
prowadzili dwukrotnie i prowadzą nadal akcje spotkań z marynarzami 
nowo wcielonymi do Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wo
jennej, odbywają każdorazowo po 18—20 spotkań. Spotkania takie mieli 
oni również w innych jednostkach wcielających poborowych, podczas 
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których przedstawiali tradycje oręża polskiego na morzu oraz historię 
ludowej Marynarki Wojennej.

Są to tylko niektóre formy edukacji historycznej świadczące, iż 
służba wojskowa spełnia w jakimś stopniu ważną rolę szkoły obywatel
skiego i patriotycznego wychowania. Mirno to nie można pominąć kry
tycznej oceny braku właściwego spożytkowania wartościowych, a bę
dących niejako „w zasięgu ręki” możliwości rozwijania zainteresowań 
i wiadomości o historii, jak np. zwiedzanie muzeów i miejsc pamięci 
narodowej. Wyjątkiem w tym względzie może być Muzeum Marynarki 
Wojennej, które zwiedziło około 9O°/o marynarzy pełniących służbę 
w Trójmieście i pobliskich garnizonach. Natomiast bogate zaplecze w po
staci muzeów, zabytków, miejsc pamięci narodowej województwa gdań
skiego było nadal zbyt mało wykorzystywane w procesie dydaktyczno- 
-wychowawczym. Wiąże się z tym malejące w opiniach marynarzy uzna
nie dla takich czynników kształtowania świadomości historycznej, jak 
zwiedzanie sal tradycji oraz udział w uroczystościach państwowych 
i wojskowych. Wynika to m.in. z częstotliwości korzystania z obydwu 
tych form, sporadyczności pierwszej, a przesytu i jednostajności (jak 
mówiono) drugiej. Dał się również zauważyć brak pełnej korelacji po
między szkoleniem politycznym, a innymi sposobami nakładania się 
w czasie podobnych sobie przedsięwzięć.

Słuszny zatem wydaje się wniosek końcowy, że kształtowanie świa
domości historycznej mimo ewidentnych osiągnięć pozostawia także wie
le do życzenia, a źródła słabości tkwią obok obiektywnych uwarunko
wań również w sferze subiektywnej procesu kształcenia i wychowania. 
Wyeliminowanie tych słabości przyczyni się do zwielokrotnienia efek
tów w kształceniu historycznym marynarzy.



WYBRANE ŻYCIORYSY 
ZASŁUŻONYCH OFICERÓW 

MARYNARKI WOJENNEJ
MGR RYSZARD MIELCZAREK

KMDR INŻ. MIKOŁAJ BERENS 
(1881—1944)

Wśród pierwszego pokolenia ludzi morza odrodzonej Polski było 
wielu wybitnych specjalistów, którzy na trwałe zapisali się swym do
robkiem w dziejach Polski morskiej, zarówno w okresie międzywojen
nym, jak i w Polsce Ludowej. Do grona tego należał również inżynier 
budowy okrętów Mikołaj Berens — zastępca szefa Służby Technicznej 
Kierownictwa Marynarki Wojennej (dalej KMW).

Pochodził podobnie jak Julian Rummel, czy Józef Unrug ze spol
szczonej rodziny niemieckiej, osiadłej na przełomie XVII i XVIII wieku 
w Kurlandii. Jeszcze przed pierwszą wojną światową herb rodziny Be- 
rensów wisiał wśród innych w historycznym ratuszu ryskim.

Urodzony 21 sierpnia 1881 roku w Suwałkach, był jednym z sześ
ciorga dzieci radcy prawnego Oswalda i Marty Konstancji z Tobiań- 
skich. Do roku 1889 przebywał wraz z rodzicami w Suwałkach i War
szawie, gdzie wówczas mieszkała rodzina Berensów. Po śmierci obojga 
rodziców dalszym losem dzieci zajęła się czasowo rodzina ze strony mat
ki. W wyniku jej starań córki umieszczono w Instytucie dla Dobrze 
Urodzonych Panien (Smolny), a ośmioletniego Mikołaja oddano do szko
ły wojskowej w Gatczynie1. Stamtąd w roku 1898 wstąpił na wydział 
budowy okrętów Morskiej Szkoły Inżynieryjnej w Kronsztadzie. Po 
ukończeniu jej w 1902 roku został zaliczony do korpusu inżynierów bu
dowy okrętów, w randze młodszego budowniczego. Jednocześnie po
wierzono mu obowiązki pomocnika inżyniera kierującego dokiem w por
cie kronsztadzkim. Dwukrotnie, w 1903 roku i 1904 roku, na polecenie

1 Na podstawie relacji i materiałów udostępnionych przez p. Melitę Filarską. 
Oswald Berens (1839—1899), Marta Konstancja Kondrata Tobiańska-Berens. Dzieci 
z tego małżeństwa, to: Marta, Konrad (oficer rosyjskiej marynarki wojennej, zgi
nął w Port Arturze). Julia, bliźniaki Mikołaj i Maria; W. Żelechowski, Krótkie 
biograficzne dane o byłych oficerach Polskiej Marynarki Wojennej wywodzących 
się z byłej marynarki wojennej rosyjskiej z czasów ich służby przed 1917 r. (opra
cowanie w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej), sygn. 208, s. 36; Muzeum Ma
rynarki Wojennej (dalej MMW), Kartoteka osobowa — karta inż. bud. okr. M. W. 
Berensa; Archiwum Akt Nowych, Prezydium Rady Ministrów — karty kwalifika
cyjne Ministerstwa Spraw Wojskowych (dalej: AAN, PRM — karty); Centralne 
Archiwum Wojskowe, Akta osobowe M. Berensa; Cz. Ciesielski, Szkolnictwo Ma
rynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 53.
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władz morskich wyjeżdżał do lasów ołowieckich, gdzie odbierał zamó
wione drewno i inne materiały pochodzenia leśnego.

We wrześniu 1904 roku, po zdaniu egzaminu konkursowego rozpo
czął naukę na wydziale budowy okrętów Mikołajewskiej Wojenno-Mor- 
skiej Akademii w Petersburgu. Po ukończeniu dwuletnich wyższych 
studiów z odznaką pierwszego stopnia, wyznaczony został pomocnikiem 
starszego budowniczego portu kronsztadzkiego. Do jego kompetencji na
leżało sprawdzanie kosztorysów wznoszonych inwestycji i zawiadywa
nie dokiem. W międzyczasie awansował do stopnia sztabskapitana (pod- 
kapitana — 19 marca 1907 r.)

Kolejny przydział Mikołaja Berensa, to sztab Gardemarińskiej Es
kadry, gdzie służył do 10 grudnia 1908 roku. Podczas szkoleniowych rej
sów krajowych i zagranicznych wykładał podchorążym przedmioty z za
kresu swojej specjalności. Jednocześnie wykorzystał ten okres na opra
cowanie tabel niezatapialności okrętów wchodzącyh w skład tej eskadry.

Po tym krótkim stażu morskim oddelegowany został do pracy kon
cepcyjnej w kreślarni wydziału budowy okrętów Morskiego Komitetu 
Technicznego (obecnie odpowiednik Centralnego Biura Konstrukcji Okrę
towych). Tam dał się poznać nie tylko jako zdolny organizator, ale prze
de wszystkim wybitny fachowiec. W ciągu czterech lat kapitan M. Be
rens (8 kwietnia 1910 r.) doszedł dzięki własnym zdolnościom i praco
witości do stanowiska naczelnika wspomnianej placówki. Równocześnie 
z tytułu kierowania tą placówką, a szczególnie ze względu na posiada
ne kwalifikacje zawodowe powoływany był w charakterze konsultanta 
przez centralne instytucje wojenno-morskie. Tak więc od roku 1909 był 
konsultantem w kwestiach budowy okrętów przy Głównym Wojennym 
Zarządzie Inżynieryjnym, a od roku 1912 — wydziału podwodnego pły
wania Głównego Zarządu Budowy Okrętów.

Rok później, 9 listopada 1913 roku, podpułkownik M. Berens miał 
możność praktycznego zetknięcia się z problemami, które do tej pory 
znał jedynie teoretycznie. Wszedł mianowicie w skład komisji nadzoru
jącej budowę okrętów dla floty Morza Bałtyckiego, na największej stocz
ni ówczesnego imperium rosyjskiego — „Bałtijskij Sudostroitielnyj 
i Mechaniczeskij Zawód Morskogo Wiedomsta” (Petersburg). Jako inży
nier miał więc swój wkład w zbudowanych tam nowoczesnych krążow
nikach liniowych „Izmaił” i „Kinburn”, z których ostatni zwodowano 
pod koniec roku 1915. Niezależnie od licznych obowiązków służbowych 
potrafił znaleźć czas na pracę pedagogiczną. W latach 1910—1916 wy
kładał w Szkole Nawigacyjnej w Petersburgu.

19 lipca 1916 roku ppłk M. Berens udał się w zagraniczną podróż 
służbową. Celem wyjazdu była jedna ze stoczni montrealskich, gdzie 
miał nadzorować końcowy etap budowy i dokonać odbioru lodołamacza 
„Mikuła Sielaninowicz”. W styczniu 1917 roku przyprowadził ów statek 
do Archangielska. Po przyjeździe, rozkazem admiralicji z dnia 1 stycz
nia tegoż roku przeniesiony został na stanowisko starszego pomocnika 
naczelnika wydziału budowy dkrętów Głównego Zarządu Budowy Okrę
tów i Zaopatrzenia. Wyrazem uznania dla jego wiedzy i dorobku zawo
dowego było przyznanie mu następującyh odznaczeń i wyróżnień: orde
ru św. Stanisława 3-go i 2-go stopnia, orderu św. Anny 3-go i 2-go stop
nia oraz znaku akademickiego2.

2 CAW, Akta... o.c.; W. Żelechowski, o.c., s. 37.
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Po wybuchu rewolucji październikowej władze młodej republiki 
zaproponowały wielu specjalistom i urzędnikom poszczególnych zarzą
dów ministerstwa marynarki pozostanie na służbie. Inż. M. Berens z pro
pozycji tej skorzystał i nadal piastował to samo stanowisko. W lutym 
1920 roku wyznaczony został na wyższy etat — naczelnika wydziału bu
dowy okrętów w Głównym Morskim Zarządzie Technicznym, gdzie pra
cował przez najbliższe dwa lata. Natomiast po zawarciu traktatu ryskiego 
rozpoczął starania o repatriację do Polski. Wkrótce potem, gdy ruszyły 
pierwsze transporty z reemigrantami, wyprawił do kraju siostrę żony 
z dwojgiem dzieci, a sam zamierzał wrócić po zakończeniu demobilizacji. 
W rezultacie wymiany wrócił dopiero 28 kwietnia 1924 roku.

Ten zbyt „późny” powrót z ZSRR zdecydował być może o tym, iż 
ówczesne polskie władze wojskowe nie chciały go przyjąć do służby 
czynnej w Wojsku Polskim, a jedynie ze względu na posiadane kwali
fikacje zawodowe wyraziły zgodę na zatrudnienie jako cywilnego in
żyniera kontraktowego w służbie technicznej KMW. Tak więc począwszy 
od 4 października 1924 roku rozpoczął pracę w Biurze Nowych Budowli 
KMW, a od nowego roku szkolnego 1925/1926 wykładał jednocześnie te
orię budowy okrętu na wydziale technicznym Oficerskiej Szkoły Mary
narki Wojennej w Toruniu (późniejsza Szkoła Podchorążych Marynarki 
Wojennej)’.

Tymczasem na polskim brzegu morskim działy się rzeczy ważne dla 
losów naszej gospodarki morskiej, a równocześnie i 'marynarki wojen
nej. Stabilizacja waluty pozwalała na podpisanie pierwszej umowy roz
poczynającej wielką inwestycję w oparciu o współpracę z sojuszniczą 
Francją. Rozpoczęła się budowa nowoczesnego portu morskiego w Gdyni. 
W ramach tego przedsięwzięcia powstał w miejsce tymczasowej drew
nianej przystani u podnóża Kępy Oksywskiej port wojenny, do którego 
za kilka lat wpłyną nowe okręty, zbudowane w stoczniach francuskich, 
angielskich i holenderskich. KMW przygotowało się do realizacji planów 
modernizacji floty wojennej.

To pociągało za sobą konieczność kształcenia własnej kadry technicz
nej dla jej obsadzenia, eksploatacji, a w dalszej perspektywie do budo
wy nowych jednostek w stoczniach krajowych. Jeśli chodzi o rezerwę 
kadrową inżynierów budowy okrętów, to w zasadzie nie istniała ona 
w Polskiej Marynarce Wojennej. Część spośród nich pełniła służbę na 
okrętach, niektórzy odeszli na emeryturę, innych przedwcześnie sko- 
misowano. Tak, iż pod koniec 1930 roku szef KMW miał do dyspozycji 
razem z inż. M. Berensem czterech inżynierów budowy okrętów, któ
rym można było powierzyć wyższe stanowiska. Ponadto dwóch młodych 
oficerów, którzy niedawno ukończyli francuską Ecole d’application Genie 
Maritime, ale nie mieli jeszcze żadnego doświadczenia. Na tle tych po
trzeb fakt posiadania wśród stosunkowo nielicznej grupy inżynierów 
budowy okrętów, doskonałego specjalisty i praktyka, ucznia prof. Ale- 
ksieja Nikołajewicza Krylowa — inż. M. Berensa został właściwie oce
niony przez nowego szef KMW — kmdr. Jerzego Świrskiego. Dnia 19 
października 1929 roku na wniosek kmdr. Świrskiego minister Spraw

3 AAN, PRM, karty..., o.c.; J. Pertek, Słowniczek polskich ludzi morza (5), „Ty
godnik Morski”, 1966, nr 34, s. 8; S. Ordon, Polska Marynarka Wojenna w latach 
1918—1939. Problemy prawne i ekonomiczne, Gdynia 1966, s. 179 (autor błędnie 
podaje stopień i imię Berensa).
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Wojskowych mianował inż. Mikołaja Berensa zastąpcą szefa Służby Te
chnicznej KMW. Od kontraktowego inżyniera poprzez stanowisko kie
rownika Samodzielnego Referatu Budowy Kadłubów, do zastępcy szefa 
Służby Technicznej KMW w ciągu pięciu lat, to zaiste fenomen w wa
runkach przedwojennych4. Jeden z jego bliskich współpracowników, pó
źniejszy profesor Politechniki Gdańskiej inż. Aleksander Potyrała, tak 
pisał o nim w swych wspomnieniach:

,,(...) Człowiek o ogromnym zasobie wiedzy i doświadczenia, prze
wyższał wszystkich w kopusie technicznym Marynarki Wojennej, co 
było ogólnie znane i uznawane. Spokojny i zrównoważony, nie rzucający 
słów na wiatr, sam pracowity, nie znosił leniuchów, karierowiczów i in
trygantów”.

I dalej dodawał:
,,(...) W każdej sprawie doszukiwał się w pierwszym rzędzie stron 

pozytywnych, a dopiero potem błędów i dlatego, nawet w przypadkach 
— zdawałoby się — beznadziejnych, zawsze umiał znaleźć wyjście roz
sądne”5.

Lata 1929 — 1939, kiedy M. Berens koordynował i prowadził ca
łokształt spraw związanych z budową naszych nowych jednostek we 
Francji, Anglii i Holandii, przyniosły powiększenie stanu polskiej floty 
wojennej o 4 niszczyciele („Burza”, „Wicher”, „Grom”, „Błyskawica”), 
5 okrętów podwodnych („Ryś”, „Żbik”, „Wilk”, „Orzeł”, „Sęp”), 1 sta- 
wiacza min („Gryf”). To tylko najbardziej widoczne rezultaty, jakie mo
żemy odnotować z kronikarskiego obowiązku. Oczywiście nie były one 
wyłącznie dziełem jednego tylko człowieka, tj. inż. M. Berensa, ale re
zultatem pracy koncepcyjnej zespołu ludzi zgrupowanych przede wszyst
kim w Służbie Technicznej KMW. Należy jednak pamiętać o dominują
cej roli w tych poczynaniach tego utalentowanego inżyniera, wyśmieni
tego organizatora, łubianego i szanowanego przez wszystkich, którzy 
się z nim stykali w pracy i na stopie towarzyskiej. Tak przedstawiony 
obraz byłby'zbyt jednostronny, statyczny. Nie brakło wówczas i spraw 
trudnych, czy też wręcz kłopotliwych, jak na przykład ciągnąca się bu
dowa niszczycieli typu „Wicher”. Prowadziło to również do sporów na
tury technicznej, jak sprawa stateczności, która zakończyła się arbitra
żem z udziałem specjalistów zagranicznych. W tym gronie interesów 
polskich bronił naczelnik wydziału budowy okrętów KMW — inż. M. 
Berens, jego adwersarzem był inż. Poncelet, zaś superarbitrem akcepto
wanym przez obydwie strony — gen. inż. Bailly. Inż. M. Berens wyka
zał, iż obliczenia stoczni francuskiej były błędne, jak już wcześniej 
zwracał na to uwagę kmdr por. inż. A. Potyrała6. Tym samym roszcze
nia polskie okazały się zasadne, zaś polscy okrętowcy mieli nie tylko 
satysfakcję moralną, lecz przede wszystkim udowodnili, że liczą się 
w dziedzinach, które do niedawna stanowiły domenę innych nacji.

Nowe oferty nie były już składane pod naciskiem powiązań poli
4 B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, „Alfa” — Marynarka Wojenna w konspi

racji, „Rocznik Gdyński” 1978/1979, Gdynia 1979, s. 125; A. Potyrała, Wspomnienia 
dotyczące spraw Marynarki Wojennej (w zbiorach MMW), sygn. 32, s. 57; zob. Kry
lów Aleksiej N., (w) I. Grajewski, J. Wójcicki, Mały leksykon morski, Warszawa 
1981, s. 134.

5 Cyt. za: A. Potyrała. o. c., s. 57 i 58.
8 A. Rylke, W służbie okrętu, Gdynia 1967, s. 170; W. Szćzerkowski, ORP 

„Błyskawica”, Gdańsk 1970, s. 12—14.
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tycznych i wojskowych z Francją, coraz częściej dominowały przy ich 
wyborze takie elementy, jak właściwości techniczne, terminowość do
staw i warunki finansowe. Przygotowane w pracach studyjnych koncep
cje techniczne nowych jednostek stanowiły warunek „sine qua non” dla 
ubiegających się o zlecenie stoczni zagranicznych. Grono budowniczych 
polskich okrętów powiększyło się o przedsiębiorstwa angielskie czy też 
holenderskie, które częstokroć godziły się na wprowadzenie zmian postu
lowanych przez Polaków we własnych projektach. Jednym z przykła
dów może być kolejny przetarg na niszczyciele, który ostatecznie wy
grała firma John Samuel White z Cowes na wyspie Wight. OORP „Grom” 
i „Błyskawica”, bo o nich mowa należały przed drugą wojną światową 
do nowoczesnych okrętów w swej klasie na Bałtyku. Zadzierzgnięta przy 
ich budowie współpraca z angielską stocznią pozwoliła na podjęcie de
cyzji o rozpoczęciu budowy dwóch dalszych jednostek tego typu w stocz
ni marynarki wojennej w Gdyni-Oksywiu. I tylko wybuch wojny sta
nął na przeszkodzie ich ukończenia, a materiały przeznaczone na budo
wę wykorzystano we wrześniu 1939 roku do opancerzenia pociągu „Smok 
Kaszubski”.

Tworzenie przez marynarkę wojenną pod koniec okresu międzywo
jennego własnego zaplecza stoczniowego, w oparciu o które przystąpiono 
do budowy pierwszych niszczycieli w kraju, pociągnęło za sobą koniecz
ność przeprowadzenia niewielkich zmian organizacyjnych w pionie służb 
technicznych. Sprowadzały się one w zasadzie do utworzenia nowego 
etatu — drugiego zastępcy szefa służb technicznych. Tak pomyślana 
i przeprowadzona reorganizacja nie umniejszała w niczym dotychcza
sowego zakresu kompetencji Mikołaja Berensa, lecz była „(...) wyrazem 
dążeń KMW do przyśpieszenia budowy okrętów wojennych w stoczni 
marynarki wojennej w Gdyni”.

I tak począwszy od roku 1938 ścisłe kierownictwo służby technicz
nej Marynarki Wojennej składało się z trzech osób. Szefa, którym był 
kmdr inż. Wacław Żejma i dwóch zastępców. Funkcje te do 1 września 
1939 roku pełnili inż. Mikołaj Berens (pierwszy zastępca) oraz kmdr inż. 
Stanisław Rymszewicz (drugi zastępca) — uprzednio szef Biura Zao
patrzenia7.

Wybuch drugiej wojny światowej zastał Mikołaja Berensa w sto
licy, skąd 5 września ewakuował się wraz z KMW początkowo do Piń
ska, a później do miejscowości Brody. Dnia 12 września nastąpił podział 
KMW na dwie grupy. Pierwsza, z kontradmirałem Jerzym Swirskim, 
miała się połączyć z naczelnym dowództwem. Druga, kierowana przez 
kontradmirała Ksawerego Czernickiego, a znajdował się w niej Mikołaj 
Berens, ze wszystkimi urzędnikami miała zatrzymać się w Brodach. Nę
kające bombardowania nieprzyjaciela nie pozwoliły na dłuższy postój 
w tej miejscowości. Postanowiono poczekać na dalszy rozwój wypadków 
w pociągu na linii Równe—Sarny. Kolejne bombardowanie pociągu 
w dniu 16 września na stacji Klewań sprawiło, iż grupa ta w większości 
się rozproszyła. Część z nich wyruszyła w kierunku granicy rumuńskiej.

7 Berens Mikołaj (w) Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich, Okręty i że
gluga, Warszawa 1977, s. 22; S. Rymszewicz, Organizacja służby technicznej w Kie
rownictwie Marynarki Wojennej w Warszawie w latach 1938—1939 (w zbiorach 
MMW), sygn. 48, s. 10—11; A. Potyrała, o. c.
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Inni chcieli przedzierać się do sojuszniczej Francji lub Anglii, aby tam 
kontynuować walkę8.

Wśród tych, którzy postanowili zostać w kraju był również Miko
łaj Berens. Przede wszystkim próbował odszukać syna Włodzimierza, 
który zarządzał niewielkim majątkiem w okolicach Sarn i tam planował 
zatrzymać się jakiś czas. Zaufanie i szacunek, jakim darzyli Berensa 
współpracownicy, przetrwały gorycz niezawinionej porażki i odwrotu. 
Jednocześnie skonsolidowały one tych ludzi nie tylko do przetrwania, ale 
skłoniły wkrótce potem do podjęcia działalności wymierzonej przeciwko 
hitlerowskiemu okupantowi. Przed rozstaniem uzgodnili, że ich następ
ne spotkanie będzie miało miejsce w tym mieście, które opuścili kilka
naście dni wcześniej, wyruszając na wojenną tułaczkę. Po tym, jak wy
gasły ostatnie ogniska oporu polskiego żołnierza i nastały pierwsze dni 
okupacji hitlerowskiej wracali stopniowo do Warszawy. Ich dziełem by
ło reaktywowanie już we wrześniu 1940 roku wydziału budowy okrę
tów i konstrukcji stalowych Państwowej Szkoły Techniczno-Mechanicz- 
nej. Aleksander Potyrała, a od listopada 1941 roku Mikołaj Berens, 
Aleksander Rylke i Hilary Sipowicz — to wykładowcy, którzy do sier
pnia 1944 roku prowadzili szkolenie techników budownictwa okrętowe
go dla potrzeb przyszłej Polski. Niezależnie od prowadzonych wykładów 
ze statyki wiązań okrętowych M. Berens przygotowywał książkę, która 
miała stanowić ukoronowanie jego wieloletniego doświadczenia zawodo
wego. Jej rękopis stracił po powstaniu warszawskim, kiedy wysiedlano 
ludność z doszczętnie zniszczonego miasta.

W drugiej połowie 1941 roku na bazie Związku Oficerów Rezerwy 
powstała organizacja „Alfa”, grupująca oficerów marynarki wojennej 
i handlowej oraz ludzi związanych z gospodarką morską. Od kwietnia 
1942 roku organizacja została wcielona do Armii Krajowej. Odtąd jako 
Wydział Marynarki Wojennej Komendy Głównej AK o kryptonimie 
„Alfa” zajmował się sprawami tego rodzaju sił zbrojnych w okupowa
nym kraju. Szefem służby technicznej został inż. Mikołaj Berens, który 
używał pseudonimu „Wróblewski”. Spośród wielu zadań, jakie posta
wiono przed tą placówką, należy zwrócić uwagę na jedno, tj. kształce
nie kadr specjalistów budownictwa okrętowego na konspiracyjnym Wy
dziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Autorem programu 
tajnego kursu budowy okrętów, uwzględniającego okupacyjne realia, był 
Aleksander Potyrała. Zajęcia na wspomnianym wydziale rozpoczęły się 
już latem 1943 roku. Prowadzili je: M. Berens, A. Rylke, H. Sipowicz 
i A. Potyrała. Jak pisał ten ostatni w swoich wspomnieniach: ,,(...) Tem
po wykładów i ćwiczeń było dość znaczne, tak, iż inż. Berens wykłady 
z teorii okrętu zakończył już przed wybuchem Powstania Warszawskie
go”.

Tragedia miasta, z którym był związany przez ostatnie dwadzieścia 
lat swego pracowitego życia, gorycz kolejnej tułaczki — sprawiły, iż 
zmarł przedwcześnie na zawał serca 11 grudnia 1944 roku w majątku 
Błędowa Wola koło Głowna. Pochowany został na cmentarzu ewange
lickim w Łowiczu9.

8 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. I, cz. 5, Marynarka Wo
jenna i obrona polskiego Wybrzeża, Londyn 1962, s. 161.

9 A. Potyrała, o. c., s. 167, 180, 182, 187, 189; tenże, W 25 rocznicę zapoczątko
wania w Polsce szkolenia techników budownictwa okrętowego, „Budownictwo Okrę
towe”, 1961, nr 9, s. 266; Relacja ustna p. Melity Pilarskiej.
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KPT. MAR. MGR ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI

KONTRADMIRAŁ 
ADAM MOHUCZY 
(1891—1953)

Urodził się 7 marca 1891 roku w Witebsku w rodzinie szlacheckiej 
z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego jako syn Adama Jana i Sta
nisławy z domu Sokołowiczowej1. Ojciec był adwokatem. Pracował m.in. 
jako doradca prawny Wschodnio-Chińskiej Kolei Żelaznej z siedzibą 
w Harbinie. Z rodziny Mohuczych wywodzili się także bracia stryjeczni: 
Borys2 *, Aleksander8 i Michał4 — oficerowie Wojska Polskiego.

Początkowo Adam Mohuczy naukę pobierał w domu rodzinnym by 
następnie w latach 1898—1902 uczęszczać do szkoły w Witebsku. Przez 
następne trzy lata był uczniem Gimnazjum o profilu matematyczno-przy
rodniczym w Wilnie.

Jesienią 1905 roku wstąpił jako kadet do Morskiego Korpusu w Pe
tersburgu, gdzie w 1908 r. zdał maturę. Po trzech latach dalszej nauki 
już jako gardemarin (podchorąży) otrzymał 4 grudnia 1911 r. nominację 
na pierwszy stopień oficerski miczmana.

Służbę rozpoczął we Flocie Bałtyckiej jako komendant pododdziału 
(klasy) Szkoły Podoficerów Pokładowych i oficer wachtowy na krążow
niku pancernym „Rossija” (wyporność około 12 200 t) oraz na okręcie 
szkolnym „Gierzog Edinburskij”5 * *.

Po dwóch latach awansował na kolejny stopień lejtienanta.
W połowie marca 1914 roku przeszedł do sztabu Brygady Okrętów 

1 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), t. 2267 (1198/742), k. 10—11, Życiorys 
Adama Mohuczego. W dokumentach archiwalnych występują niejednokrotnie znacz
ne rozbieżności faktograficzne.

2 Kmdr ppor. kpt. ż. w. Borys Mohuczy (1893—1966). Dosłużył się w carskiej 
flocie stopnia lejtienanta a po zdemobilizowaniu w szeregach Polskiej Marynarki 
Wojennej (PMW) brał udział w wojnie polsko-radzieckiej (Flotylla Pińska). Do
wodził kanonierką „Generał Haller” i transportowcem „Wilia”. Pełnił także obo
wiązki m.in. dowódcy Dywizjonu Ćwiczebnego, starszego wykładowcy w OSMW 
w Toruniu i kierownika referatu morskiego (I) w Wydziale Wojskowym Komisa
riatu Generalnego RP w Gdańsku. W 1933 r. przeszedł w stan spoczynku. W 1947 
roku powrócił z Brazylii do kraju. Pracował w gospodarce i szkolnictwie morskim

5 Kmdr Aleksander Mohuczy (1896—1962). Do 1918 r. służył w carskiej flocie, 
W PMW dowodził statkami uzbrojonymi i monitorem (Flotylla Pińska) oraz torpe
dowcem „Krakowiak”, trałowcami „Jaskółka”, „Mewa”, „Czajka” i okrętem pod
wodnym „Wilk”. Był współtwórcą i dowódcą (1936—1939) pierwszego Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych. Po powrocie z niemieckiej niewoli brał udział w pracach 
Misji Morskiej w Szwecji. W 1947 r. był dowódcą Portu Głównego MW a na
stępnie zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej do spraw administracyjno-technicz
nych. W 1947 r. przeszedł w stan spoczynku.

4 Gen. bryg, dr Michał Mohuczy (1906—1970). Ukończył Wojskową Akademię 
Medyczną w Leningradzie. Był m.in. szefem Oddziału Chirurgicznego 55 armii 
w wojnie fińsko-radzieckiej. Od marca do listopada 1944 r. szef służby zdrowia Ar
mii Polskiej w ZSRR i 1 armii WP. 11.11.1944 r. awansowano go na gen. bryg. Do 
stycznia 1946 r. był szefem Służby Zdrowia WP, a następnie szefem departamentu 
Służby Zdrowia MON. Po powrocie do ZSRR kierował jednym z instytutów me
dycznych w Leningradzie.

5 CAW, t. 2267 (1198/742), k. 4, Karta ewidencyjna Ad. Mohuczego. Wg. niej
od 6.12.1911 do 12.3.1913 służył na krążowniku panc. „Rossija”, a k. 14, Przebieg 
służby z 18.11.1948 r. podaje, że od 2.5.1912 r. do 15.8.1912 r. służył na okręcie szkol
nym „Gierzog Edinburskij” i od 16.8.1912 r. do 18.3.1914 r. na krążowniku „Rossija”
jako dowódca pododdziału oraz oficer wachtowy.
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Liniowych na stanowisko oficera flagowego i referenta organizacyjnego. 
Pływał na pancerniku „Cesariewicz” (wyp. ok. 12 900 t), „Impierator 
Paweł I” (wyp. ok. 17 100 t) i tego samego typu „Andriej Pierwozwan- 
nyj”. W styczniu następnego roku skierowano go do bazy okrętów pod
wodnych w Rewlu na specjalistyczny kurs pływania podwodnego. Jako 
starszy lejtienant (awans 1.1.1915 r.) przeszedł kilkumiesięczny kurs na 
okręcie podwodnym „Piśkar” (wyp. 105/122 t) i po zdaniu egzaminów 
pływał w Dywizji Okrętów Podwodnych Morza Bałtyckiego. Z czasem 
zajmował coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska od młodszego ofi
cera do pełniącego obowiązki dowódcy okrętu na takich jednostkach, 
jak: „Akuła” (wyp. 370/475 t), „Bars” (wyp. 650/780 t) i montowanym 
z amerykańskich części ,,AS-12” (wyp. 360/435 t).

22 stycznia 1917 r. wstąpił w związek małżeński z Janiną Emilią 
Stefanowską. Ze związku tego niebawem urodziła się córka Halina Ma
ria.

W marcu tegoż roku opuścił okręty bojowe i został wykładowcą na 
oficerskim kursie pływania podwodnego, a następnie kierownikiem nau
kowym wyszkolenia podwodnego w Mikołajewskiej Akademii Morskiej 
w Petersburgu.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wrócił do kraju i 17 paź
dziernika 1919 r. wstąpił do tworzącego się Wojska Polskiego w stopniu 
kapitana marynarki. Niebawem objął stanowisko referenta wydziału 
operacyjnego sekcji I — organizacyjnej w Departamencie Spraw Mor
skich (DSM) w Warszawie6. Sekcją początkowo kierował jako zastępca 
szefa Departamentu płk mar. Jerzy Świrski7.

9 lutego 1920 roku rozkazem DSM nr 12 w Toruniu została powo
łana Kadra Marynarki Wojennej. Jej tymczasowym dowódcą został kpt. 
mar. Adam Mohuczy. Zetknął się z nim wówczas Jerzy Kłossowski, który 
tak Mohuczego charakteryzuje ,,... nie był ani formalistą, ani biurokra
tą... pełen inicjatywy, pomysłowości i energii morski oficer... Funkcję 
tę pełnił przejściowo i w niedalekiej przyszłości okazał się również 
świetnym organizatorem szkolnictwa oficerskiego”8.

W związku z wybuchem wojny polsko-radzieckiej i niekorzystną 
sytuacją na froncie w lipcu 1920 roku rozpoczęto formowanie Pułku 
Morskiego. 17 lipca w rejon walk pod Grodnem ruszył jedynie gotowy 
2 batalion dowodzony przez Mohuczego. Po miesięcznych zmaganiach 
wojennych pododdział powrócił do Torunia.

Od końca sierpnia Mohuczy pełnił obowiązki dowódcy Pułku Mor
skiego i on też do lutego następnego roku przeprowadzał likwidację jed
nostki9.

W tym czasie na mocy decyzji Komisji Weryfikacyjnej DSM został 

• Tamże, k. 3—4 i 14—15. Ad. Mohuczy podaje w aktach personalnych za datę 
mobilizacji dzień 17.10.1919 r., a objęcie stanowiska w Departamencie Spraw Mor
skich 17.10.1919 i 25.11.1919 r.

7 Szerzej E. Kosiarz, Departament dla Spraw Morskich, jego działalność i rola 
w dziejach Marynarki Wojennej w latach 1919—1921, „Biuletyn Historyczny” Mary
narki Wojennej, Gdynia 1963, s. 150—202.

8 J. Kłossowski, Wspomnienia z Marynarki Wojennej, Warszawa 1970, s. 95.
9 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918—1946, tom I, 

Albany 1983, s. 37.
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zweryfikowany w stopniu komandora podporucznika (pierwsza lokata 
na liście starszeństwa) z dniem 1 czerwca 1919 roku10.

Po powrocie do Departamentu Spraw Morskich objął stanowisko 
kierownika sekcji personalno-szkoleniowej. Niebawem 17 lutego 1921 r. 
przeniesiono go do Torunia. Został dowódcą Tymczasowych Kursów In
struktorskich (TKO) — pierwszej instytucji powołanej do przeszkolenia 
młodych oficerów rekrutujących się z marynarek byłych państw zabor
czych. Na Kursach wykładał administrację, taktykę i strategię morską11. 
W czasie letniej praktyki nawigacyjnej był również dowódcą kanonierki 
„Generał Haller”, którą po zakupieniu w marcu 1921 r. w Albo (Fin
landia) sprowadził do kraju12 *. Na jej pokładzie odbył wraz ze słucha
czami kursu pierwszą nieoficjalną podróż zagraniczną polskim okrętem 
wojennym z wejściem 15 czerwca 1921 r. do Kłajpedy18.

Z chwilą przejścia sił zbrojnych na tory organizacji pokojowej 
w miejsce Tymczasowych Kursów Instruktorskich 1 października 1922 r. 
powołano do życia Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej (OSMW) z sie
dzibą w Toruniu. Pierwszym komendantem został kmdr ppor. Adam 
Mohuczy (od 29.11.1922 r.), który ją uruchamiał i organizował14. Kmdr 
ppor. Jan Bartlewicz tak go wspomina. „Był to oficer reprezentacyjny, 
o imponującym wyglądzie i głosie dźwięczącym władczo. Sprawiedliwy 
i spokojny. Odznaczał się taktem i umiarem w postępowaniu. Towa
rzyski, przyjacielski, życzliwy, choć jako przełożony surowy i wymaga
jący. Oficer ogólnie bardzo łubiany”15.

O kontaktach z komendantem OSMW pisze również J. Kłossowski. 
„Mohuczy zaproponował aby do programów szkolnych włączyć przed
miot hydrografii w zakresie niezbędnym dla przyszłych oficerów. Było 
to typowe (dla niego)... zjawisko. Ciągle szukał nowych tematów i lep
szych metod nauczania”16.

Wydaje się, że na stanowisko naukowo-dydaktyczne był w pełni pre
dysponowany i najbardziej mu ono odpowiadało. Miał przecież za sobą 
wieloletnią praktykę w rosyjskim szkolnictwie wojenno-morskim i jako 
komendant mógł wykazać się dużymi umiejętnościami w tym zakresie.

Powstająca Polska Marynarka Wojenna cierpiała na dotkliwy brak 

10 Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych (MSW), Warszawa 
1923, s. 1443. Listę 261 zweryfikowanych oficerów podzielonych na korpusy: mor
ski, techniczny i rzeczno-brzegowy zatwierdzono 30.1.1921 r.

11 Cz. Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej, 
Warszawa 1974, s. 71—77, a także S. Ordon, Polska Marynarka Wojenna w latach 
1918—1939. Problemy prawne i ekonomiczne, Gdynia 1966, s. 234—238. Ogółem 
w latach 1921—1924 Tymczasowe Kursy Instruktorskie ukończyło 39 słuchaczy.

18 S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polski 1920—1946, Album planów, 
Albany 1981, s. 24—25. Był to eks fiński okręt patrolowy „Karjala” o wyporności 
342 t, nie odebrany przez rosyjską marynarkę w związku z wybuchem Wielkiej 
Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Zobacz również J. Pertek, Okręty mi
nowe i kanonierki (Miniatury Morskie), z. 15, Gdynia 1959.

11 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 39.
14 W. Białek, Cz. Ciesielski, T. Struniewski, Wyższa Szkoła Marynarki Wojen

nej im. Bohaterów Westerplatte. Geneza i rozwój, Gdynia 1972, s. 14.
15 J. Bartlewicz, Wspomnienia ze służby w Polskiej Marynarce Wojennej w la

tach 1918—1939, relacja, Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej (AMMW), 1960, 
t. 11, k. 102 oraz W. Żochowski, Krótkie biograficzne dane o byłych oficerach Pol
skiej Marynarki Wojennej wywodzących się z byłej rosyjskiej marynarki wojennej 
z czasów ich służby tam przed 1917 rokiem, AMMW, t. 208, s. 16, poz. 18.

16 J. Kłossowski, Wspomnienia... op. cit., s. 255.
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kadr technicznych. Z tego względu 6 sierpnia 1923 r. Mohuczy przed
stawił Kierownictwu Marynarki Wojennej (KMW) projekt programu za
jęć praktycznych dla stypendystów — studentów Politechnik, którzy po 
rocznym przeszkoleniu morskim mieliby wejść w skład korpusu ofice
rów Marynarki Wojennej. Był to jeden ze siposobów, który nie zdał 
w pełni egzaminu. Rezultaty były niewspółmierne do poniesionych kosz
tów17. Dopiero uruchomienie wydziału technicznego w Szkole Podchorą
żych Marynarki Wojennej dawało szanse na uporanie się z trudnościami 
kadrowymi.

W listopadzie 1924 r. Mohuczego jako wyróżniającego się oficera 
skierowano na dwuletnie studia akademickie o profilu wojenno-morskim 
do paryskiej Ecole de Guetrre Navale. W trakcie studiów 4 maja 1926 r. 
otrzymał awans na stopień komandora porucznika ze starszeństwem 
z dniem 1 sierpnia 1924 r.18

Po powrocie do kraju skierowano go 15 września 1926 r. na stano
wisko komendanta Portu Wojennego Gdynia 19. W tym czasie rozpoczęto 
opracowywanie koncepcji obrony wybrzeża. Mohuczy także włączył się 
do prac planistycznych opracowując własny plan noszący datę 29 mar
ca 1927 r. Zawierał on propozycje ustawienia na Helu artylerii nad
brzeżnej i przeciwlotniczej. Autor przeciwny był umieszczeniu na pół
wyspie bazy operacyjnej floty ze względu na niewielkie rozmiary te
renu. Plan ten choć nie został zrealizowany to jednak był (wraz z pla
nem kmdr. ppor. Rafała Czeczotta) wyrazem większej samodzielności 
samej marynarki w podejmowaniu problematyki, do tego czasu zastrze
żonej niemal wyłącznie dla sztabów i dowództw wojsk lądowych20.

14 grudnia 1926 r. Mohuczego wyznaczono komendantem Szkoły 
Specjalistów Morskich oraz dowódcą hulku mieszkalnego ORP „Włady
sław IV”, który był siedzibą szkoły21.

4 maja 1928 r. został dowódcą Dywizjonu Ćwiczebnego. O okresie 
półtorarocznego sprawowania tej funkcji Mohuczy „... nie angażował 
się w prace sztabowe czy dyskusje, być może nie czując się na tym 
gruncie zbyt pewnie, (nie miał jak większość oficerów flot państw za
borczych zbyt długiej praktyki w samodzielnym dowodzeniu okrętem), 
lecz całą swoją energię, zdolności organizacyjne i pracowitość poświęcał 
służbie okrętowej, podstawowej taktyce i szkoleniu załóg. Był koleżeń
ski, przyjemny w obcowaniu i jako dowódca dywizjonu nieuciążliwy 
ani przesadnie drobiazgowy. Trzeba przyznać, że z chwilą jego przyby
cia do dywizjonu pływanie nabrało większego dynamizmu”.22 Przejścio

17 Cz. Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 191—201.
18 Rocznik oficerski 1928, MSW, Warszawa 1928, s. 847. Awans otrzymał rozka

zem personalnym KMW nr 18/26. W rok później przyznano mu tytuł oficera Szta
bu Generalnego (dyplomowanego).

19 CAW, t. 2267 (1198/742), k. 8, Arkusz personalny Ad. Mohuczego.
29 R. Witkowski, Hel na straży Wybrzeża 1920—1939, Warszawa 1974, s. 42—43 

oraz A. Rzepniewski, Obrona Wybrzeża w 1939 roku. Na tle rozwoju Marynarki 
Wojennej Polski i Niemiec, Warszawa 1970, s. 99.

21 Był to eks francuski krążownik pancerno-pokładowy „d’Entrecasteaux” 
zakupiony w lipcu 1927 r. Wyporność ok. 8100 t. Nazwę okrętu zmieniono później 
na ORP „Bałtyk”. Uzbrojenie: kilka działek salutacyjnych.

22 J. Kłossowski, Wspomnienia (Flota 1927—1938, Szkoła Podchorążych Mary
narki Wojennej, Flota 1933—1934), relacja, AMMW, t. 123, s. 31—36 oraz J. Kłos
sowski, Wspomnienia z Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 275—276. Autor w oma
wianym okresie był dowódcą kanonierki „Generał Haller”.
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wo pływał również jako dowódca okrętu szkolnego „Wilia” i kanonierki 
„Komendant Piłsudski”.

Doskonale zapowiadająca się kariera zdolnego, pełnego inicjatywy 
oficera, autora kilku prac i tłumaczeń28 (znał cztery języki obce) uległa 
zahamowaniu.

W wyniku swoistej polityki kadrowej szefa KMW kontradmirała 
Jerzego świrskiego, pozbywającego się wybitniejszych, o niezależnym 
sądzie oficerów, Mohuczy został urlopowany* 24.

Jak sam pisze nastąpiło to 18 sierpnia 1929 r. Po miesiącu urlop 
wypoczynkowy przedłużono do odwołania. 24 października przeniesiono 
go w stan nieczynny (bez poborów) na przeciąg jednego roku, by po 
tym okresie skierować do dyspozycji dowódcy Okręgu Korpusu w To
runiu (bez przydziału). 27 stycznia 1931 r. komisja lekarska uznała iż 
jest „zupełnie i trwale niezdolny do służby wojskowej”. Następstwem 
tego było przeniesienie w stan spoczynku z dniem 28 lutego 1931 r.25 * 
Mohuczy nie miał wtedy nawet 40 lat życia.

Po oficjalnym odejściu z wojska rozpoczął pracę 1 września (?) 
1929 r. jako dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie, prze
niesionej wkrótce do Gdyni. Na stanowisku tym pozostawał — mając 
od 26 września 1920 r. dyplom kapitana żeglugi wielkiej (nr 5906) — do 
1 sierpnia 1936 r. zapisując się w historii tej uczelni jako jeden z jej 
najlepszych szefów.

Dużo czasu poświęcał działalności społecznej w zarządach Ligi Mor
skiej i Kolonialnej, Towarzystwa Wiedzy Wojskowej i Ligi Obrony 
Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Od 1 sierpnia 1936 r. podjął pracę 
w Związku Armatorów Polskich jako kierownik biura angażowania za
łóg, a 1 marca 1937 r. został naczelnikiem wydziału zaopatrzenia i za
kupów w Żegludze Polskiej S.A. i Polsko-Brytyjskim Towarzystwie 
Okrętowym „Polbryt”. Był też czynnym publicystą w periodyku „Mło
dy Zawodowiec” pod pseudonimem „Pirat”21’.

W związku z zaostrzającą się sytuacją polityczno-militarną 24 sier
pnia 1939 r. zmobilizowano go do czynnej służby jako delegata Dowód
cy Floty do spraw marynarki handlowej na port w Gdyni. Niebawem 
po utworzeniu Morskiego Sądu Wojskowego przy dowództwie obrony 
Helu, został jego członkiem27.

Gdy dalsza obrona Półwyspu Helskiego okazała się bezcelowa przed 
28 Ad. Mohuczy napisał: „Kurs taktyki morskiej” (1924 r.), „Plan Obrony Wy

brzeża” (1927 r.), „Les idees militaires de la marinę russe avant 1904, leur evalu- 
tion et leur application” (1925 r.). Za podręcznik „Kurs taktyki morskiej” otrzymał 
w styczniu 1925 r. nagrodę pieniężną. W jego przekładzie ukazała się niewielka pra
ca „Nauticae Res. Krótki zarys morskiej polityki komandora Eugenjo Bollati di 
Saint Pierre”, Toruń 1922, ss. 84. Napisał również „X lat pracy na morzu” (1935).

24 J. Pertek, Adam Mohuczy (biogram). Polski Słownik Biograficzny, tom 21, 
Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1976, s. 576.

25 CAW, t. 2267 (1198/742), k. 16, Przebieg służby Ad. Mohuczego. Komisja le
karska orzekła 5% uszkodzenia zdrowia bez własnej winy (kategoria C). W stan 
spoczynku przeniesiono go zarządzeniami Biura Personalnego MSW nr L-844/31 
i L-1507/B poz. 31.

2li Tamże, k. 3, Arkusz ewidencji personalnej Ad. Mohuczy; J. Pertek, Adam 
Mohuczy... op. cit., s. 576 i Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938, s. 498—499.

27 B. Żarczyński, Wspomnienia ze służby w 2 Morskim Plutonie Żandarmerii 
na Helu przed wojną i w okresie działań wojennych w 1939 r., (relacja), AMMW, 
t. 198, k. 76 i 79 oraz R. Witkowski, Ostatnia reduta. Sprawozdania z walk i rela
cje obrońców Helu, Gdańsk 1973, s. 298.
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kapitulacją w nocy z 1 na 2 października 1939 r. Mohuczy tak jak wie
lu innych próbował przedrzeć się przez niemiecką blokadę do któregoś 
z krajów neutralnych, uciekając na kutrze rybackim. Niestety udało się 
to tylko grupie znajdującej się na kutrze pościgowym Straży Granicznej 
„Batory”.

Nastały długie lata hitlerowskiej niewoli, którą spędził w Oflagu 
XVIIIA w Lienzu i IIC w Woldenbergu (Dobiegniewie). W związku z po
stępującą ofensywą Armii Radzieckiej w dniu 23 stycznia 1945 r. wol- 
denberczycy zostali ewakuowani forsownym marszem pieszym (sześć 
batalionów) na zachód. Część jeńców przebywającą w Detz (Dziedzice) 
30 stycznia wyzwoliła radziecka czołówka pancerna28. W grupie tej był 
również Adam Mohuczy.

Po powrocie z niewoli jakiś czas przebywał w Łowiczu, by następ
nie powrócić na Wybrzeże. Pracę rozpoczął w gdyńskiej Izbie Przemy
słowo-Handlowej jako naczelnik wydziału żeglugi i portów.

W dniu 19 lipca 1945 r. otrzymał powołanie do służby wojskowej 
i stawił się w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego (NDWP) do 
dyspozycji marszałka Polski Michała Roli-Żymierskiego29.

W pięć dni potem Komisja Weryfikacyjna Oficerów przy Departa
mencie Personalnym WP zweryfikowała go do stopnia komandora30.

Będąc jednym z najbardziej doświadczonych oficerów morskich 
przebywających w kraju w powstającej ludowej Marynarce Wojennej 
mianowano go z dniem 20 lipca zastępcą komendanta i dyrektorem nauk 
w organizującej się Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej. Jednocześ
nie objął stanowisko zastępcy szefa Sztabu Głównego Marynarki Wo
jennej (od 25 października 1945 r.)31. Z ramienia Marynarki Wojennej 
prowadził prace przygotowawcze nad uruchomieniem szkoły oficerskiej. 
W ciągu trzech miesięcy zostały opracowane wszystkie propozycje, któ
re przedłożono Naczelnemu Dowództwu WP do zatwierdzenia32.

W grudniu 1945 r. w związku z zakończeniem najpilniejszych prac 
organizacyjnych rozpoczął się proces zastępowania oficerów radzieckich 
polskimi specjalistami. Jednym z nich był kmdr dypl. Adam Mohuczy, 
który 24 grudnia objął stanowisko szefa Sztabu Głównego MW z jedno
czesnym pełnieniem obowiązków dowódcy Marynarki Wojennej33.

W trzy miesiące później Krajowa Rada Narodowa uchwałą nr 1 
z dnia 1 marca 1946 r. nadała mu — jako pierwszemu w Polsce Ludo
wej — stopień kontradmirała34.

28 J. Kuropieska, Obozowe refleksje Oflag IIC, Kraków 1985, s. 242. W tekście 
omyłkowo podano imię Borys zamiast Adam oraz: Oflag IIC Woldenberg. Wspom
nienia jeńców, Warszawa 1984.

29 CAW, t. 2267 (1198/742), k. 17, Rozkaz wyjazdu nr 146 z 19.7.1945 r., wydany 
przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Gdyni.

30 Tamże, k. 3 i 7, Arkusz Ewidencji Personalnej (II) Ad. Mohuczego. Rozkaz 
personalny NDWP nr 38/45 z 25.7.1945 i nr 701 z 29.1.1946 r. W dokumentach per
sonalnych występuje również data weryfikacji 3.8.1945 r. (np. k. 5).

31 W. Radziszewski, Marynarka Wojenna w latach 1945—1949, Gdańsk 1976, 
s. 31—32. Na Wybrzeże przybył we wrześniu 1945 r.

32 W. Białek, T. Struniewski, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej imienia Bo
haterów Westerplatte, Warszawa 1978, s. 49.

33 CAW, t. 2267 (1148/742), k. 9. Stanowiska te objął 24.12.1945 r. (rozkaz do
wódcy MW nr 71 z tegoż dnia) oraz „Marynarz Polski” 1946, nr 1, s. 3, fotorepor
taż „Dowództwo Marynarki Wojennej R. P.”.

34 Tamże, k. 37, Wyciąg z rozkazu personalnego NDWP nr 53 z 1.5.1946 r.
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Pierwsze powojenne lata były szczególnie trudne dla tworzącej się 
ludowej Marynarki Wojennej. Brakowało głównie okrętów wojennych, 
uzbrojenia i wyszkolonych kadr. W tym niełatwym okresie kontradmirał 
Mohuczy wniósł znaczny wkład w powstanie i rozbudowę odradzającego 
się morskiego rodzaju sił zbrojnych. Był m.in współtwórcą koncepcji 
obrony Wybrzeża, rozwoju floty oraz pełnomocnikiem Ministerstwa 
Obrony Narodowej PRL, który podpisywał akt odbioru od Związku Ra
dzieckiego 23 okrętów wojennych, uzbrojenia, sprzętu i pomocy nauko
wych, przekazanych nam w kwietniu 1946 r. w ramach podziału zdo
byczy wojennych35.

Jednak wieloletnia służba wojskowa i pobyt w obozach jenieckich 
odbiły się na jego zdrowiu. W końcu 1946 roku dała o sobie znać cho
roba serca36. Ze szpitala powrócił w lutym 1947 roku,37 lecz nie czuł się 
dobrze. Niebawem wystąpił do ministra Obrony Narodowej marszałka 
Polski Michała Roli-Żymierskiego z prośbą o „zwolnienie z obecnie peł
nionych obowiązków i wyznaczenie na inne stanowisko z powodu złego 
stanu zdrowia i przebytej ciężkiej choroby”38. Stan zdrowia oraz narasta
jący nieprzychylny klimat wokół jego osoby39 spowodowały, że 14 lutego 
przeniesiony został z zajmowanych stanowisk do dyspozycji ministra 
Obrony Narodowej40.

Z Wybrzeża przeniósł się do Warszawy, gdzie 16 marca na inaugu
racyjnym zebraniu nowowybranej Rady Głównej Ligi Morskiej wszedł 
jako prezes w skład jej prezydium41. Odtąd większość swojego czasu po
święcał pracy w organizacji.

Jesienią 1947 r. wstąpił w związek małżeński z Gerardą Makarow- 
ską z domu Wysocką42. Małżeństwo to było bezdzietne.

30 listopada 1948 r. kontradmirała Adama Mohuczego przeniesiono 
w stan spoczynku43.

W tym czasie w związku z ogromnymi zniszczeniami gospodarki na
rodowej i narastającą „zimną wojną” spiętrzyły się trudności remon
towe okrętów podwodnych „Sęp”, „Ryś”, „Żbik” pogłębione częstymi 
awariami silników lotniczych typu „Packard” na małych ścigaczach okrę
tów podwodnych oraz zatonięciem kutra trałowego nr 244.

Wpołowie 1947 r. kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 
zaczęło dopatrywać się w Marynarce Wojennej aktów planowego sabo

85 CAW, IV—110, t. 107, k. 256. Główny akt odbioru podpisany 4.5.1946 r. oraz 
wywiad z Ad. Mohuczym, „Żołnierz Polski” 1946, nr 28 (44) z 26.7—1.8.1946 r.

80 CAW, t. 2267 (1148/742), k. 45, Zawiadomienie o chorym nr 54/47. Rozpozna
nie: zawał mięśnia sercowego. Szpital MW (15.1.1947 r.).

87 Tamże, k. 41, Wyciąg z rozkazu p.o. dowódcy MW nr 18 z 4.2.1947 r.
88 Tamże, k. 46 i 54, Pismo do marszałka M. Żymierskiego z 11.2.1947 r.
39 Tamże, k. 67, Opinia służbowa kontradm. Ad. Mohuczego.
40 Tamże, k. 65, Karta Ewidencyjna oficera WP (Ad. Mohuczego). Do dyspo

zycji ministra ON przeniesiono go rozkazem MON nr 114 z 14.2.1947 r.
41 T. Białas, Liga Morska 1944—1953, (w) U progu Polski Ludowej. Materiały 

z sympozjum popularnonaukowego. Lublin 20.10.1984 r., Gdańsk 1985, s. 61.
42 CAW, t. 2267 (1198/742), k. 52, Odpis skróconego aktu małżeństwa, USC War

szawa, 7.11.1947 r.
48 Tamże, k. 66, Rozkaz MON nr 815 z 30.10.1948 r. (przeniesienie w stan spo

czynku z dniem 30.11.1948 r.) oraz k. 60, pismo Departamentu Personalnego MON 
z 25.11.1948 r.

44 W. Radziszewski, Marynarka Wojenna..., op. cit., s. 62. Kuter trałowy zato
nął 30.11.1946 r. w pobliżu Świnoujścia.
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tażu. Pomimo czynionych prób wyjaśnienia tej złożonej sytuacji45 jesie- 
nią Naczelna Prokuratura Wojskowa wszczęła dochodzenie w tej spra
wie46.

Odpowiedzialnością za zaistniały stan obarczono będącego w stanie 
spoczynku kontradmirała Adama Mohuczego oraz dowódcę Głównego 
Portu MW kmdr. Konstantego Siemaszko, jego zastępcę kmdr. Władysła
wa Sakowicza i mechanika Floty kmdr. Hilarego Sipowicza. Po ich are
sztowaniu (Adama Mohuczego — 6/7.12.1949 r.)47 i przeprowadzeniu czyn
ności śledczych 6 marca 1950 r. w Gdyni odbyła się rozprawa sądowa. 
Wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego (na sesji wyjazdowej) po
stawiono wyżej wymienionych w stan oskarżenia. W wyniku przedsta
wienia niesłusznych zarzutów Adama Mohuczego skazano na 13 lat wię
zienia48.

Zmarł 7 maja 1953 r. w więzieniu w Sztumie49. Pochowano go na 
warszawskim cmentarzu na Bródnie.

Kontradmirał Adam Mohuczy został pośmiertnie całkowicie zreha
bilitowany w dniu 21 czerwca 1957 r.

Za swą działalność był wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami 
krajowymi i zagranicznymi. Posiadał order Krzyża Virtuti Militari V 
klasy (nadany w 1920 r.), Krzyż Grunwaldu III klasy (1946 r.), Srebrny 
Krzyż Zasługi (1925 r.) oraz liczne medale pamiątkowe m.in. „Gwiazda 
Górnośląska” (1920 r.), „10-lecia odzyskania Niepodległości” (1928 r.), 
,,X-lecia i XX-leoia w służbie państwowej”, „Za Odrę, Nysę i Bałtyk” 
(1945 r.), „Zwycięstwa i Wolności — 1945”50.

45 CAW, IV—100, t. 107, k. 322—331, Pismo kmdr. W. Sakowicza do MON 
z 9.6.1947 r.

46 Tamże, k. 631, Pismo MON z 6.11.1947 r.
47 CAW, t. 2267 (1198/742), k. 70—71, Pismo Naczelnej Prokuratury Wojskowej 

z 20.6.1950 r. oraz M. Filipowicz, Ludzie, stocznie i okręty, Gdańsk 1985, s. 287—290.
48 Tamże, k. 75, Odpis wyroku Wojskowego Sądu Najwyższego, Gdynia 6.3.1950 

r. Adama Mohuczego skazano również na utratę praw publicznych i obywatelskich 
praw honorowych na przeciąg 5 lat i przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. 
Kmdr. K. Siemaszko skazano na 10 lat więzienia, a kmdr. W. Sakowicza i kmdr. 
H. Sipowicza na 15 lat więzienia. Z ewidencji oficerów WP A. Mohuczego skreślono 
rozkazem personalnym MON nr 821 z 27.10.1950 r.

49 Nekrologi kontradmirała Adama Mohuczego, „Dziennik Bałtycki” nr 112 
z 12.5.1953 r., s. 4. Pogrzeb odbył się 13.5.1953 r. Relacja Gerardy Mohuczy złożona 
w dn. 16.1. i 19.2.1987 r. Do Muzeum MW G. Mohuczy przekazała liczne pamiątki 
po zmarłym mężu.

50 CAW, t. 2267 (1198/742), k. 2, 16 i 65, Arkusz Ewidencji Personalnej, Przebieg 
służby i karta Ewidencyjna oficera WP (kontradmirała Adama Mohuczego) z lat 
1945—1948 oraz oryginalne dokumenty przekazane przez G. Mohuczy Muzeum Ma
rynarki Wojennej: Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari nadano mu 19.12.1920 r. 
(legitymacja nr 1990), Krzyż Grunwaldu III klasy nadano uchwałą KRN nr 41 
z 16.7.1946 r. (legit. nr 28432/442), a Srebrny Krzyż Zasługi 4.3.1925 r. (legit. nr 
60/Org.).



DR JAROSŁAW RUSAK

NABYTKI MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ 
W LATACH 1980-1986

W ostatnich sześciu latach zbiory muzeum powiększyły się o kilka
set cennych eksponatów związanych z Marynarką Wojenną, Wojskiem 
Polskim, bądź techniką wojskową. Podobnie, jak i w poprzednim okre
sie podstawową formą pozyskiwania eksponatów były dary osób pry
watnych, przekazy z poszczególnych służb i jednostek Marynarki Wo
jennej, instytucji wojskowych i cywilnych, a także nieliczne zakupy.

Prześledźmy, jakie eksponaty wzbogaciły muzeum w omawianym 
okresie. Zdecydowana większość eksponatów pochodzących z darów od 
osób prywatnych związana jest tematycznie z działalnością Polskiej Ma
rynarki Wojennej w okresie II Rzeczypospolitej, obroną Wybrzeża we 
wrześniu 1939 r. i walką marynarzy polskich w okresie drugiej wojny 
światowej. Ofiarodawcami cennych i unikalnych niekiedy przedmiotów 
są najczęściej byli marynarze zamieszkali w kraju i za granicą, bądź 
też ich rodziny. Ścisła współpraca Muzeum Marynarki Wojennej z kom
batantami jest już trwałą tradycją i przynosi określone rezultaty.

Wielkim miłośnikiem morza często odwiedzającym muzeum jest 
mieszkaniec Lubonia koło Poznania, Antoni Ratajczak — znany biblio
fil i kolekcjoner pamiątek związanych z marynarką wojenną. Przed 
wojną służył na ORP „Ryś”, był motorzystą na trałowcu „Czajka” i sta- 
wiaczu min „Gryf”. Właśnie na „Gryfie” zajął się Ratajczak fotogra
fowaniem w wolnych chwilach i wkrótce stał się dodatkowo kimś w ro
dzaju nieoficjalnego fotoreportera, który na kliszy utrwalał wszelkie — 
począwszy od podniesienia polskiej bandery — wydarzenia z dziejów 
tego największego wówczas okrętu Polskiej Marynarki Wojennej. Służ
bę na morzu zakończył w stopniu mata w lipcu 1939 r. Wezwanie mobi
lizacyjne już w miesiąc później nakazywało mu powtórnie włożyć mun
dur, lecz trudności komunikacyjne sprawiły, że kampanię wrześniową 
odbył jako żołnierz gen. Kleeberga (walczył m.in. pod Kockiem). Zbiór 
negatywów szczęśliwie przetrwał wojnę i stał się później podstawą róż
norodnej kolekcji związanej całkowicie z Polską na morzu.

Antoni Ratajczak swe zbierackie namiętności kultywuje już od 55 
lat. Odwiedzając Gdynię i Muzeum Marynarki Wojennej przywozi ze 
sobą wiele cennych pamiątek, dokumentów i zdjęć1. Dużą część tych 
pamiątek w postaci trofeów sportowych z okresu służby w Marynarce 

1 AKR, Weterani dla Muzeum MW, „Bandera” 1982, nr 42.
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Wojennej, dyplomów z podpisem ówczesnego dowódcy floty kontradm. 
Józefa Unruga, 15 filmów małoobrazkowych z lat 1938—1939, przeka
zał do zbiorów muzeum już w poprzednich latach. Ostatnio sprezento
wał w darze kolejne pamiątki, na które składają się: książeczka wojsko
wa nr 586/37 z adnotacją („Zgłosił się do czynnej służby wojskowej z mo
bilizacji dnia 2.9.1939 r.”), świadectwo Państwowej Odznaki Sportowej 
wystawione w Gdyni 29.10.1938 r., które upoważniało go do noszenia 
odznaki sportowej III klasy stopnia 2, oryginalny worek marynarski 
z 1938 r. i wyszywaną specjalność motorzysty.

Z eksponatów, które napływają do Muzeum Marynarki Wojennej 
szczególnie cieszą polskie bandery i proporce tak drogie sercu każdego 
marynarza. Jest ich w sumie kilkadziesiąt. Niektóre z nich pochodzą 
z okrętów, które brały udział w walkach na morzach i oceanach świata 
przez cały okres drugiej wojny światowej. Każdorazowy fakt uzyskania 
tak rzadkich już eksponatów odnotować należy jako wielkie wydarze
nie muzealne.

W 1980 r. za pośrednictwem znanego pisarza-marynisty Jerzego 
Pertka muzeum wzbogaciło się o trzy pamiątki z Flotylli Pińskiej: flagę 
dowódcy Marynarki Wojennej, orła z bandery i flagę prezydenta R.P. 
z lat 1920-tych. Ofiarodawczynią eksponatów była Natalia Kłopotowska 
z Puław, która przedmioty te otrzymała po kampanii wojennej 1939 r. 
od swego brata, marynarza Stanisława Capały, uczestnika działań Flo
tylli Pińskiej i bitwy pod Kockiem, w której został poważnie ranny2.

Miłym zaskoczeniem było uzyskanie w 1982 r. bandery z niszczy
ciela „Garland”. Ofiarodawczynią tej cennej pamiątki okazała się Alicja 
Mordzińska zamieszkała w Kutnie, były żołnierz I Armii Wojska Pol
skiego. Pragnąc osobiście przekazać banderę przybyła ona specjalnie 
w tym celu do Gdyni3. Bandera stanowiła własność nieżyjącego od 1979 
r. brata Sławomira Mordzińskiego, członka załogi ORP „Garland”, któ
ry m.in. uczestniczył na tym okręcie w słynnym konwoju ,,PQ-16” do 
Murmańska. 27 maja 1942 r. „Garlanda” kilkakrotnie atakowały hitle
rowskie samoloty. Od odłamków bomb były duże straty w załodze okrę
tu. Za dzielną postawę wykazaną w tym rejsie S. Mordziński został od
znaczony Medalem Morskim.

Wraz z banderą A. Mordzińska przekazała w darze kilkadziesiąt 
zdjęć dokumentalnych związanych w większości z „Garlandem”. Na 
uwagę zasługuje fakt, że pamiątki z „Garlanda” przekazane zostały do 
zbiorów muzeum w 40 rocznicę udziału polskiego okrętu w ciężkich 
i niebezpiecznych konwojach arktycznych do Murmańska i Archangiel- 
ska.

Prawdziwą rewelacją było jednak przejęcie w ubiegłym roku ban
dery kutra pościgowego straży granicznej „Batory”, pod którą sforso
wał on brawurowo w 1939 r. z szesnastoma śmiałkami hitlerowską blo
kadę polskiego wybrzeża i dotarł bezpiecznie do brzegów neutralnej 
Szwecji.

Cenny eksponat wręczył kierownikowi Muzeum Marynarki Wojen
nej kmdr. dr. Rafałowi Witkowskiemu mgr Florian Wachowski z Byd
goszczy w imieniu swego wujka Władysława Kwiatkowskiego zamiesz

1 Pismo Jerzego Pertka do Muzeum Marynarki Wojennej z 18 lutego 1980 r.
3 Jarosław Rusak, Bandera ORP „Garland” w Muzeum Marynarki Wojennej; 

„Głos Wybrzeża” 1982, nr 164.
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kałego w Szwecji. 48 lat temu st. mar. W. Kwiatkowski wchodził w skład 
załogi „Batorego” i uczestniczył w akcji przerwania hitlerowskiej blo
kady4. Po dopłynięciu na Gotlandię tuż przed internowaniem jednostki, 
Kwiatkowski zdjął banderę i pieczołowicie przechowywał przez całe la
ta. Kilkakrotnie nosił się z zamiarem przekazania bandery do kraju, ale 
zawsze żal mu było rozstać się z nią. Wreszcie jednak zdecydował się, 
że banderę przekaże do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni za po
średnictwem siostrzeńca, który bawił u niego w Szwecji.

Od kilkunastu już lat w zbiorach muzeum znajduje się bandera 
szkolnego żaglowca „Iskra”, podniesiona na tym szkunerze w porcie 
Grangemouth przed jego pierwszym rejsem do Gdyni. Banderę przeka
zała z Paryża do Polski wdowa po kontradm. Józefie Unrugu. Jak wia
domo okręt ten przebywał w okresie drugiej wojny światowej w Gibral
tarze jako baza brytyjskich ścigaczy i okrętów podwodnych. Po wojnie 
23 czerwca 1948 r. nastąpiło ponowne podniesienie polskiej bandery, 
pod którą jednostka powróciła do kraju. I oto po latach — w 1980 roku 
— ta historyczna bandera została ofiarowana do muzeum przez Anielę 
Sobczyk z Gdyni, żonę byłego dowódcy „Iskry”.

Pisząc o banderach, które wzbogaciły zbiory muzeum warto jeszcze 
wspomnieć o jednej, trochę nietypowej, gdyż nie związanej z Marynarką 
Wojenną, ale jakże cennej. Jest nią bandera jachtu „Dar Przemyśla” 
pod którą kpt. Henryk Jaskuła jako pierwszy Polak samotnie opłynął 
kulę ziemską non-stop w latach 1979—1980. Powyższą banderę kpt. Ja
skuła przekazał uroczyście na pokładzie okrętu-muzeum „Błyskawica”.

W 1982 r. do Muzeum Marynarki Wojennej nadeszła przesyłka skie
rowana ze Stowarzyszenia Marynarki Wojennej z Plymouth w Wielkiej 
Brytanii. Przesyłka zawierała cenne pamiątki dotyczące działalności Pol
skiej Marynarki Wojennej na Zachodzie w okresie drugiej wojny świa
towej5. Był wśród nich zabytkowy proporzec dziobowy Marynarki Wo
jennej, który pochodzi ze storpedowanego u wybrzeży Normandii w dniu 
8 lipca 1944 r. krążownika ORP „Dragon”. W tym to dniu okręt został 
poważnie uszkodzony niemiecką „żywą torpedą”. Ponieważ do dalszych 
działań już się nie nadawał, został użyty jako część falochronu sztuczne
go portu inwazyjnego. Proporzec zdjął z okrętu 16 lipca 1944 r. kpt. mar. 
Józef Małkiewicz, oficer zaopatrzeniowy na ORP „Dragon”. Po śmierci 
Józefa Małkiewicza proporzec przekazano Leonowi Wolnemu, który z ko
lei użył go do wystroju sali klubu Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
w Plymouth.

Uzupełnieniem niejako proporca była interesująca akwarela Roma
na Chechłowskiego, przedstawiająca ORP „Dragon” pod Normandią, 
ostrzeliwującego ogniem swych dział niemieckie baterie nadbrzeżne.

Cenną pamiątką jest także oryginalna popielniczka wykonana w la
tach drugiej wojny światowej przez polskich marynarzy z łuski naboju 
kalibru 120 mm pochodzącego z niszczyciela „Grom”. W kwietniu i ma
ju 1940 r. ORP „Grom” i ORP „Błyskawica” walczyły u brzegów Nor
wegii niszcząc ogniem artylerii stanowiska nieprzyjacielskie w fiordach 
Narwiku. Tam też w dniu 4 maja 1940 r. ORP „Grom” został zatopiony.

4 mk, Bandera z kutra pościgowego „Batory” przekazana Muzeum Marynarki 
Wojennej, „Bandera” 1986, nr 39, s. 9.

5 Jarosław Rusak, Muzeum Marynarki Wojennej powiększa swoje zbiory, „Żoł
nierz Wolności” 1982, nr 53.
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Jest to więc jedna z nielicznych pamiątek, jaka pozostała po tym okrę
cie.

W przesyłce był także kołnierz i krawat marynarza z okresu dru
giej wojny światowej, a także „Kalendarzyk Polaka w Wielkiej Bry
tanii” wydany w 1943 r. specjalnie dla załogi ORP „Ślązak”. Kalenda
rzyk zawiera własnoręczne notatki byłego członka załogi tego okrętu, 
a obecnie ofiarodawcy — Zbigniewa Pazia — z okresu od 29 kwietnia 
do 7 listopada 1943 r. I tak pod datą 24 maja 1943 r. figuruje zapisek 
o ataku na niemiecki okręt podwodny.

Dużą wartość mają także dokumenty, czasopisma i zdjęcia. Z do
kumentów ciekawie prezentuje się książeczka marynarska mata Jana 
Czarnoty, który początkowo odbywał służbę w Royal Air Force, a w 1943 r. 
wcielony został do Marynarki Wojennej. On jest też zresztą ofiaro
dawcą tego dokumentu.

Na okładce egzemplarza czasopisma „The Voice of Poland” wyda
nego 24 stycznia 1943 r. widać niszczyciel ORP „Orkan”. Cały zresztą 
numer tego ilustrowanego dwutygodnika poświęcony jest sprawom Pol
skiej Marynarki Wojennej.

Wśród przekazanych z Plymouth darów bogato prezentuje się ze
staw kilkudziesięciu dokumentalnych zdjęć. Widać na nich sylwetki za
służonych dla Polskiej Marynarki Wojennej okrętów: „Burzy”, „Pioruna”, 
„Garlanda”, „Krakowiaka”, „Ślązaka” itd. Na jednym ze zdjęć zobaczyć 
można pilota brytyjskiego samolotu Spitfire strąconego pod Dieppe 
w sierpniu 1942 r„ który wyratowany został przez załogę ORP „Ślązak”. 
Zdjęcie wykonano po wydobyciu pilota z wody i przebraniu go w mun
dur polskiego oficera.

Kolejne zdjęcia ukazują moment podejmowania uratowanych przez 
ORP „Ślązak” brytyjskich pilotów na Atlantyku w grudniu 1942 r. 
a także udział polskich okrętów w działaniach u wybrzeży Normandii 
w czerwcu 1944 r.

Wszystkie te cenne pamiątki, jakie trafiły do Muzeum Marynarki 
Wojennej, zostały zgromadzone i przekazane przez: Tadeusza Srokę — 
prezesa Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Plymouth, Leona Wol
nego — wiceprezesa i skarbnika oraz Romana Chechłowskiego — sekre
tarza Stowarzyszenia. Wiele pamiątek pochodzi też ze zbiorów członka 
Stowarzyszenia, Zbigniewa Pazia.

Roman Chechłowski z Plymouth skierował do muzeum dodatkową 
przesyłkę, która zawierała jego dalsze osobiste pamiątki z okresu II woj
ny światowej, w postaci: bluzy marynarskiej wyjściowej, kołnierza ma
rynarskiego, czapki, pudełka na czapkę, worka marynarskiego i hamaka.

Henryk Mendyk ofiarował Medal Morski i proporczyk wydany przez 
Stowarzyszenie Byłych Marynarzy Polskich zamieszkałych we Francji.

Z Marynarką Wojenną związany jest kolejny rzadko już spotykany 
eksponat, mianowicie talerz metalowy (płytki) firmy „Pelikan”, pocho
dzący z 1936 r. Przekazał go Eugeniusz Bielecki z Gdyni.

Wojciech Boryczko zamieszkały w Czechowicach-Dziedzicach prze
kazał pięć listów i cztery zdjęcia stanowiące pamiątki po swym wujku 
st. mar. Henryku Boryczko, który poległ na ORP „Grom” 4 maja 1940 r. 
we fiordzie Rombakken pod Narwikiem.

Cenne pamiątki w postaci osobistych odznaczeń z okresu drugiej 
wojny światowej są darem zastępcy dowódcy „Błyskawicy” z lat wojny 
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i dowódcy tego okrętu z lat 1948—1950, kmdr. ppor. w stanie spoczynku 
Zbigniewa Węglarza. Na zbiór ten składają się: Krzyż Walecznych — 
za wojnę na morzu 1939—1945, Medal Morski z trzema okuciami — za 
rzetelną służbę na morzu 1939—1945, „Italy Star” — brytyjski medal 
pamiątkowy za udział w inwazji Włoch, „Atlantic Star”—brytyjski me
dal pamiątkowy za udział w konwojach atlantyckich oraz ,,1939—1945 
Star” — brytyjski medal pamiątkowy za udział w drugiej wojnie świa
towej na morzu.

Wraz z odznaczeniami Z. Węglarz przekazał także Kalendarzyk Po
laka w Wielkiej Brytanii z napisem: „ORP „Burza” 1942” i podobny ka
lendarzyk z napisem: „ORP „Piorun” 1944 r.”.

Nadmienić trzeba, że Z. Węglarz przekazał już wcześniej kilkadzie
siąt przedmiotów umundurowania i wyposażenia marynarskiego, a także 
bogatą dokumentację źródłową. Jest on jednym z serdecznych przyja
ciół naszego muzeum i systematycznie zasila jego zbiory nowymi ekspo
natami i źródłowymi opracowaniami.

Zbiór brytyjskich medali pamiątkowych za wojnę 1939—1945 na
danych nieżyjącemu już członkowi załogi ORP „Błyskawica” Feliksowi 
Mąkosowi, przekazała jego żona Jadwiga Mąkos z Gdyni. W skład zbioru 
wchodzą: „Atlantic Star”, „Italy Star”, „1939—1945 Star”, „War Me
dal”, „France-Germany Star” z okuciem oraz legitymacja Medalu Mor
skiego.

W lutym 1985 r. zmarł w Londynie kmdr por. Borys Karnicki, je
den z najwybitniejszych polskich dowódców morskich okresu drugiej 
wojny światowej. Pełniąc służbę w składzie 10 Flotylli Okrętów Pod
wodnych operującej z Malty na Morzu Śródziemnym, kmdr por. B. Kar
nicki dowodził w latach 1941—42 ORP „Sokół”. Pod jego dowództwem 
okręt ten odniósł duże sukcesy w walce z okrętami nieprzyjacielskimi.

7 maja 1985 r. odbyła się w Gdyni-Oksywiu uroczystość żałobna 
związana ze sprowadzeniem do kraju jego prochów. W kilka dni po po
grzebie, na okręt-muzeum „Błyskawica” przybyła wdowa po kmdr. por. 
Borysie Karnickim, dr Jadwiga Karnicka z dwiema córkami. Na ręce 
kierownika Muzeum Marynarki Wojennej kmdr. dr. Rafała Witkowskie
go przekazała pamiątki po zmarłym mężu w postaci munduru z dystynk
cjami komandora podporucznika oraz kompletu miniaturek odznaczeń 
polskich i brytyjskich, jakie otrzymał za .swą waleczność6.

Na zbiór odznaczeń kmdr. por. Borysa Karnickiego składają się: 
Krzyż Srebrny Orderu Yirtuti Militari, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, 
Krzyż Walecznych, Medal Morski, Distinguished Service Order (DSO), 
„1939—1945 Star”, „Atlantic Star”, „Africa Star” (z okuciem na wstąż
ce) oraz „War Medal”. W zestawie odznaczeń jest także miniaturka Or
deru Odrodzenia Polski.

Krótko potem J. Karnicka przesłała z Greenwich, gdzie mieszka, 
do Muzeum Marynarki Wojennej płaszcz mundurowy używany przez 
męża w latach wojny. Warto wspomnieć, że rok przed śmiercią kmdr 
por. B. Karnicki goszcząc w Muzeum Marynarki Wojennej, przekazał 
do jego zbiorów kopie map Bałtyku opracowanych przez oficera nawi
gacyjnego — innego słynnego okrętu podwodnego „Orzeł”, ppor. mar. 

11 A., Prochy dowódcy ORP „Sokół” spoczęły w ojczystej ziemi, „Bandera” 
1985, nr 20, s. 15.
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Mariana Mokrskiego. Mapami tymi posługiwano się podczas brawurowej 
ucieczki z Tallina i w czasie przejścia okrętu do Wielkiej Brytanii we 
wrześniu i październiku 1939 r.

Do zbiorów muzeum przekazana została ipamiątka w postaci lornet
ki z futerałem z okresu drugiej wojny światowej po równie sławnym 
polskim podwodniku, kmdr. Bolesławie Romanowskim. We wrześniu 
1939 r. uczestniczył on w przedarciu się ORP „Wilk” przez cieśniny 
duńskie do Wielkiej Brytanii, następnie jako dowódca ORP „Jastrząb” 
przeżywał chwile grozy na tonącym 2 maja 1942 r. okręcie. Dowodząc 
okrętem podwodnym „Dzik” odniósł wiele sukcesów w akcjach na Mo
rzu Śródziemnym. Wreszcie 4 lipca 1947 r. pod jego dowództwem po
wrócił do kraju niszczyciel ORP „Błyskawica”. Lornetkę przekazała żona 
komandora.

Cennymi eksponatami związanymi z działalnością dwóch sławnych 
okrętów podwodnych „Sokoła” i „Dzika” są miniaturki flag pirackich 
(„Jolly Roger”). W czasie wojny flagi tego rodzaju wraz ze zdobyczny
mi banderami podnosiły alianckie okręty podwodne dla upamiętnienia 
swych sukcesów po zakończeniu zwycięskiego rejsu.

Miniatury flag „Sokoła” i „Dzika” przekazała do muzeum Monika 
Skoczylas z Gdyni, zaś miniaturę flagi z „Dzika” ofiarował P. Kałuża 
z Wielkiej Brytanii.

Imponująca przedstawia się żbiór kilkudziesięciu dokumentów i pa
miątek przekazanych w darze do muzeum przez Zbigniewa Łochowskie
go, emerytowanego nauczyciela z Gdyni. Nie są one co prawda bezpo
średnio związane z Marynarką Wojenną, mimo to stanowią wartościową 
kolekcję rodzinną ojca i syna. Obydwaj mieli barwne życiorysy, oby
dwaj uzyskali wysokie odznaczenia.

Nieżyjący już dziś Edmund Brodzie Żochowski, to żołnierz Legio
nów Polskich w okresie pierwszej wojny światowej. Od 1936 r. był 
w stopniu kapitana kwatermistrzem Morskiego Dywizjonu Lotniczego 
w Pucku. Brał udział w obronie Półwyspu Helskiego w okresie od 1 
września do 2 października 1939 r. Po kapitulacji Helu przebywał w nie
woli niemieckiej w obozach: Oflag X B Nienburg, Oflag XVIII C Spittal, 
Oflag II C Woldenberg i Oflag II A Prenzlau. W obozach jenieckich był 
m.in. przewodniczącym tajnego Komitetu Opieki nad rodzinami dywi
zjonu oraz członkiem tajnego komitetu rozdziału zapomóg pieniężnych, 
nieoficjalnie wysyłanych rodzinom poległych w walkach na Wybrzeżu 
i prześladowanym przez okupanta.

Zbigniew Żochowski przekazał do muzeum m.in. następujące pa
miątki po ojcu: Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych, Medal 10-lecia 
Odzyskania Niepodległości, brązowy i srebrny Medal za Długoletnią 
Służbę, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal Za Odrę, Nysę i Bałtyk, 
patent oficerski oraz dokumenty związane ze służbą w Morskim Dywi
zjonie Lotniczym w Pucku i pobytem w obozach jenieckich.

Zbigniew Żochowski (syn Edmunda), to z kolei uczestnik ruchu opo
ru i żołnierz Powstania Warszawskiego w plutonie harcerskim 227, zgru
powania „Żyrafa” na Żoliborzu. Podczas walk został ranny w rękę i kon
tuzjowany w głowę i kręgosłup. Po upadku powstania znalazł się w nie
woli niemieckiej (obóz przejściowy Pruszków, Stalag XI A Altengrabow, 
Stalag X B Sandbostel i Oflag X C w Lubece). Po wyzwoleniu przeby
wał w Polskich Zgrupowaniach Oficerskich (Lubeka, Schmalfeld, Braun- 
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schweig), w 1 Dywizji Pancernej w Meppen oraz współpracował z Pol
ską Misją Repatriacyjną w Lubece. Jako szef grupy wartowniczej towa
rzyszył repatriantom na statkach w ich drodze powrotnej do Gdyni. Z. 
Żochowski przekazał do muzeum różnego rodzaju pamiątki z okresu 
walk w Powstaniu Warszawskim.

Obrońca Wybrzeża w 1939 r. oficer 2 Morskiego Pułku Strzelców, 
Kazimierz Górski z Gdyni ofiarował do Muzeum Marynarki Wojennej 
szereg przedmiotów związanych z pobytem w niewoli, w której znalazł 
się po zakończeniu kampanii wrześniowej. Wraz z grupą oficerów obro
ny Wybrzeża przeszedł obozy: Prenzlau, Neubrandenburg i Gross Born- 
-Rederitz. Brał aktywny udział w pracy konspiracyjnej.

K. Górski przekazał m.in. znaczek identyfikacyjny otrzymany w ko
szarach 2 MPS w Gdyni-Redłowie w dniu 1 września 1939 r., znaczek 
identyfikacyjny niemiecki otrzymany w niewoli w Oflagu II A Prenzlau, 
gwiazdki oficerskie wykonane w niewoli z blachy pochodzącej z konserw, 
kotwiczki do munduru (erńblemat 2 MPS) wykonane z blachy z mena
żek aluminiowych, szczoteczkę do włosów ze skrytką oraz list jeniecki 
z oflagu.

Cenne eksponaty w postaci pamiątkowych odznak oddziałów pol
skich walczących na froncie zachodnim w okresie drugiej wojny świato
wej przekazała Janina Zielińska z Gdyni. Na zbiór ten składa się: znak 
tożsamości, odznaka Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i od
znaka srebrna 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Odznaczenia powyższe 
uzyskał st. sierżant Hieronim Mroziuk, uczestnik walk o Monte Cassino.

Halina Marciszewska z Warszawy przekazała pamiątki po swoim 
ojcu, powstańcu Wielkopolskim mjr. Janie Jastrzębskim. Bogaty ze
staw odznaczeń uzyskanych przez mjr. J. Jastrzębskiego w okresie po
wojennym uzupełnia umundurowanie kombatanta Powstania Wielkopol
skiego, składające się z czapki rogatywki, kurtki mundurowej, spodni 
i płaszcza. Niezależnie od tych pamiątek M. Marciszewska przekazała 
także kilkanaście pozycji książkowych związanych z problematyką Po
wstania Wielkopolskiego.

Zbiory Muzeum powiększyły się również o broń palną. Stefan Wil- 
kowski z Gdyni przekazał następujące egzemplarze broni: pistolet Pa
rabellum kal. 9 mm, wz. 08 i rewolwer Gessler kal. 11 mm.

Wartość dokumentalną mają taśmy magnetofonowe z nagraniem 
relacji ustnej Leonarda Piotrowskiego z walk na Westerplatte w 1939 r. 
i kmdr. ppor. rez. Feliksa Prządaka, członka załogi ORP „Orzeł” w 1939 r. 
przekazane w darze przez obu tych kombatantów.

Rzadko spotykaną pamiątką jest orzełek z czapki marynarza z lat 
1944—1945, który nosili marynarze 1 Samodzielnego Morskiego Batalio
nu Zapasowego, pierwszej jednostki Marynarki Wojennej powstałej 
w składzie odrodzonego Wojska Polskiego. Ofiarodawcą pamiątki jest 
były żołnierz 1 SMBZ Marian Grunwald z Gdyni.

Dzięki życzliwemu stosunkowi Dowództwa Marynarki Wojennej do 
działalności muzeum, jego zbiory zasilane są systematycznie w nowe 
przedmioty pamiątkowe uzyskiwane z okrętów i jednostek Marynarki 
Wojennej. Są to przede wszystkim elementy uzbrojenia i wyposażenia 
okrętów, które zakończyły już służbę. Kolekcja broni morskiej powięk
szyła się ostatnio o wielkokalibrowy karabin maszynowy DSzK kal. 12,7 
mm, armatę plot. kal. 25 mm i armatę plot. kal. 37 mm.
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Muzeum wzbogaciło się o kolekcję współczesnej broni palnej, prze
kazanej przez Szefostwo Uzbrojenia. Przybyły także dalsze interesujące 
eksponaty: śmigłowiec Mi-4M, śmigłowiec Mi-1, samolot myśliwski 
przechwytujący MIG-17 oraz transporter gąsienicowy pływający K-61.

Z okrętów spisanych z listy floty uzyskano m.in. bandery i propor
ce, dzwony okrętowe, tablice burtowe, koła sterowe, manometry, kolum
ny sterowe, telegrafy maszynowe, obrotomierze, głębokościomierze, kom
pasy, kotwice itp.

Jednym z ciekawszych eksponatów jest bandera, pod którą OH „Ko
pernik” jako pierwszy polski okręt wojenny przekroczył południowe 
koło podbiegunowe na Pacyfiku w dniu 9 lutego 1980 r.

O dalsze dwa egzemplarze powiększyła się także kolekcja szabel 
Polskiej Marynarki Wojennej okresu powojennego.

Pokaźną ilość zbiorów muzealnych uzyskanych w ostatnich latach 
stanowią pamiątki przekazane Marynarce Wojennej przez zaprzyjaźnione 
floty, siły zbrojne państw-stron Układu Warszawskiego, Główny Zarząd 
Polityczny Wojśka Polskiego, okręgi wojskowe, zakłady pracy, instytu
cje, instancje partyjne, władze terenowe i organizacje. Na pamiątki te 
składają się medale okolicznościowe, herby, plakietki, patery, puchary, 
proporczyki itp.

Niewielką stosunkowo ilość eksponatów muzeum pozyskuje drogą 
zakupów. Wynika to z jednej strony z ograniczonych możliwości finan
sowych placówki, a z drugiej z braku interesujących propozycji.

W 1980 r. muzeum zakupiło pamiątki po st. bosmanie Kazimierzu 
Piwowarskim, który cały okres drugiej wojny światowej służył na pol
skich okrętach walczących na Zachodzie. Na zakup ten złożył się zestaw 
wstążek do czapek marynarskich z następujących okrętów: ORP „Pod
halanin”, ORP „Wicher”, ORP „Kujawiak”, a także baretki Krzyża Wa
lecznych i Medalu Morskiego z trzema okuciami, odznaka specjalności 
podoficera radiotelegrafisty oraz odznaka „National Defence Company”.

Do szczególnie interesujących eksponatów pochodzących z zakupu 
należy zaliczyć kordzik polski oficerski Marynarki Wojennej z okresu 
II Rzeczypospolitej, który obecnie jest już wielką rzadkością.

Z zakupu pochodzi także pistolet typu Browning kal. 7,65 mm wz. 
1922. W 1986 r. muzeum kupiło rewolwer Gessler kal. 11 mm. Rewolwer 
ten jest bronią pięciostrzałową do nabojów z prochem dymnym. Wypro
dukowany został według wzoru wprowadzonego na rynek przez belgij
skiego fabrykanta J. Warnant w latach 1870—1880 (system oparty o kon
strukcję rewolweru Smith — Wesson, model 1869).

Zakupiono dwa obrazy olejne autorstwa Henryka Baranowskiego, 
z których jeden przedstawia walki o Gdańsk w 1945 r., a drugi twórców 
kultury z wizytą na ORP „Warszawa”. Powiększył się także zestaw 
współczesnych mundurów letnich i zimowych stosowanych w Marynarce 
Wojennej.

Zaprezentowany wyżej wybór najcenniejszych nabytków Muzeum 
Marynarki Wojennej jest fragmentem obszernych całościowych zbiorów 
gromadzonych od 1953 r., tj. od momentu otwarcia placówki muzeal
nej. Zbiór ten służy do szerokiej popularyzacji bogatych tradycji Pol
skiej Marynarki Wojennej. Systematyczny napływ eksponatów spowodo
wał, że Muzeum Marynarki Wojennej posiada dzisiaj największe w kra
ju kolekcje dzwonów okrętowych, kół sterowych, napisów burtowych, 
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bander, proporców, modeli Okrętów, mundurów marynarskich, egzem
plarzy broni morskiej i urządzeń okrętowych7.

Pragnieniem pracowników muzeum jest, aby wszystkie te zbiory 
mogły być możliwie rychło udostępnione do zwiedzania w nowym bu
dynku muzealnym.

7 Jarosław Rusak, Charakterystyka zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej, 
„Biuletyn Historyczny” nr 9 (wyd. Muzeum Marynarki Wojennej), Gdynia 1985, 
s. 106.



OPRACOWAŁ: KPT. MAR. MGR ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI

WAŻNIEJSZE DATY 
Z DZIEJÓW LUDOWEJ MARYNARKI WOJENNEJ 

1980-1985*

19 8 0
8 STYCZNIA

W Dowództwie Marynarki Wojennej złożył wizytę wiceadmirał Ni
kołaj I. Szablikow — szef Zarządu Politycznego Floty Bałtyckiej Związ
ku Radzieckiego w związku z odejściem na inne stanowisko służbowe. 
Gościowi towarzyszył jego następca kontradmirał Iwan F. Alikow.
11 STYCZNIA

W Gdyni obradowała XV Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 
PZPR Marynarki Wojennej. Podsumowano rezultaty dotychczasowej 
działalności, wytyczono nowe zadania, wybrano nowy Komitet Partyjny 
MW oraz delegatów na VIII Zjazd PZPR. Sekretarzem ponownie został 
kmdr Heliodor Tekieli.

11—15 LUTEGO

Odbył się w Warszawie VIII Zjazd PZPR. Delegatami Marynarki 
Wojennej byli: admirał Ludwik Janczyszyn, kontradmirał Ludwik Dut- 
kowski i kmdr ppor. Stefan Gierczak (dowódca przodującego okrętu MW 
— trałowca bazowego „620”). W czasie zjazdu na okrętach i w jednost
kach brzegowych zaciągnięto 146 wart zjazdowych.

26—29 LUTEGO

Delegacja Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohaterów We
sterplatte złożyła wizytę w Wyższej Szkole Oficerskiej Ludowej Mary
narki NRD im. Karola Liebknechta w Stralsumdzie.

19 MARCA

W garnizonie Hel przebywał na spotkaniach z wyborcami członek 
Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Stanisław 
Kania.

* Ważniejsze daty z dziejów ludowej Marynarki Wojennej z lat 1944—1970 za
wiera „Biuletyn Historyczny” nr 2, 1971, s. 241—267, a z lat 1971—1979 „Biuletyn 
Historyczny” nr 7, 1980, s. 234—261.
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23 MARCA

W wyborach do Sejmu PRL i wojewódzkich rad narodowych posłem 
wybrano adm. L. Janczyszyna (Okręg Wyborczy nr 16 w Gdańsku).

26 MARCA

Słuchaczom piątego roku Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte wręczono dyplomy magisterskie. Prymusem 
uczelni został ppor. mar. mgr inż. Wojciech Brzeziński.

3 KWIETNIA

Okręt hydrograficzny ORP „Kopernik” powrócił z rejsu naukowo- 
-badawczego z Antarktydy (Gdynię opuścił 1 stycznia 1980 r.).

20 KWIETNIA

W ramach ogólnopolskiego czynu młodzieży członkowie ZSMP Ma
rynarki Wojennej brali aktywny udział w pracach społecznych.

Na łamach tygodnika „Bandera” ogłoszono apel Rady Wojskowej 
i Komitetu Partyjnego MW skierowany do mieszkańców osiedli wojsko
wych, wzywający do podniesienia estetyki i porządku w miejscach za
mieszkania.

8 MAJA

Nastąpiło uroczyste otwarcie ośrodków olimpijskich Wojskowego 
Klubu Sportowego „Flota” w Gdyni-Oksywiu.

13—16 MAJA

W WSMW przebywała z wizytą delegacja leningradzkiej uczelni 
wojennomorskiej. Na jej czele stał kontradmirał N. Fiodorow.

15—16 MAJA

W Marynarce Wojennej gościli członkowie sejmowej Komisji Obro
ny Narodowej. Posłowie zwiedzili Centrum Szkolenia Specjalistów Ma
rynarki Wojennej im. Franciszka Zubrzyckiego oraz obserwowali ćwi
czenia wysadzania desantu morskiego.

17 MAJA

W CSSMW zorganizowano pod hasłem „Marynarka Wojenna w służ
bie socjalizmu i pokoju” sesję wojskowo-historyczną z okazji 35-lecia 
ludowej Marynarki Wojennej. Uczestnicy obrad wysłuchali kilkunastu 
referatów i komunikatów podsumowujących dotychczasową drogę roz
wojową naszego morskiego rodzaju sił zbrojnych.
18 MAJA

Kadra, marynarze i pracownicy cywilni wzięli udział w Ogólnopol
skim Czynie Partyjnym.
20—23 MAJA

Delegacja Zarządu Politycznego MW na czele z kontradm. L. Dut- 
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kowskim przebywała z wizytą we Flocie Bałtyckiej Związku Radziec
kiego.

MAJ

W końcu miesiąca rozpoczęły się wspólne ćwiczenia okrętów Floty 
Bałtyckiej ZSRR, Ludowej Marynarki NRD i MW PRL. W ćwiczeniach 
wzięły udział m.in. radziecki okręt „Sławnyj”, niemiecki „Rostock” i pol
skie: niszczyciel ORP „Warszawa” i okręt ratowniczy ORP „Piast”.

15 CZERWCA

Załoga ORP „Orzeł” w pierwszą rocznicę polsko-radzieckiego lotu 
kosmicznego gościła na pokładzie kosmonautę ppłk. Mirosława Herma
szewskiego.

26 CZERWCA

W czasie oficjalnej wizyty w Polsce minister Obrony Francji Yvon 
Burges przebywał w Marynarce Wojennej, gdzie obserwował ćwicze
nia sił morskich.

27 CZERWCA — 1 LIPCA

Z okazji 35-lecia Marynarki Wojennej PRL w Gdyni złożył oficjalną 
wizytę zespół okrętów Floty Bałtyckiej ZSRR w składzie: krążownik 
„Oktiabrskaja Rewolucja” oraz duży okręt ZOP „Obrazcowyj”. Zespo
łem dowodził admirał Władimir W. Sidorow. Wizytę przyjaźni złożyły 
również okręty ludowej Marynarki NRD: dozorowiec „Rostock” i okręt 
szkolny „Wilhelm Pieck”.

27—30 CZERWCA

Odbyła się Spartakiada 35-lecia MW PRL. W (punktacji zespołowej 
zwycięstwo odniósł zespół garnizonu Hel.
29 CZERWCA

Na okręcie-muzeum „Błyskawica” w czasie uroczystego spotkania 
dowództwa MW z zaproszonymi gośćmi na ręce admirała L. Janczyszyna 
przekazano dla Marynarki Wojennej honorową odznakę „Za zasługi dla 
województwa gdańskiego”.
7 LIPCA

Admirał L. Janczyszyn odsłonił tablicę pamiątkową nadającą nazwę 
osiedlu wojskowemu w Gdyni przy ul. Benisławskiego imię „35-lecia 
Marynarki Wojennej PRL”.
8—11 LIPCA

W Świnoujściu gościł okręt szkolny Marynarki Wojennej ZSRR „Pie- 
rekop”.
13 LIPCA

Na XIV Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu st. mar. Ire
neusz Star"-ync’vski otrzymał „Zł.oty Pierścień” w konkursie amatorów.



16—20 LIPCA

Niszczyciel rakietowy ORP „Warszawa” złożył kurtuazyjną rewizytę 
w Helsinkach. Dowódcą rejsu był kmdr dypl. Marian Sucharzewski.

24—26 LIPCA

W Świnoujściu odbyła się V Parada Marynarskiej Estrady. Główną 
nagrodę zdobył zespół „Fala”, reprezentujący łącznościowców.

25—28 LIPCA

Z oficjalną wizytą przebywał w Gdyni zespół okrętów Duńskiej 
Królewskiej Marynarki Wojennej w składzie: stawiacz min „Fyen”, tra
łowce „Egersund” i ,,Vilsund”. Dowódcą zespołu był kmdr Finn Alsing.

16 SIERPNIA

Kpt. Henryk Jaskuła, który samotnie opłynął kulę ziemską bez za
wijania do portów na jachcie „Dar Przemyśla”, przekazał w darze Mu
zeum Marynarki Wojennej banderę swej jednostki.

4 WRZEŚNIA

Delegacja Marynarki Wojennej złożyła wizytę Marszałkowi Polski 
Michałowi Roli-Żymierskiemu w związku z 90-leciem jego urodzin.

8 WRZEŚNIA

I sekretarz KC PZPR Stanisław Kania przebywał w Marynarce Wo
jennej. W czasie wizyty na ORP „Gryf” złożył podziękowania maryna
rzom za ofiarną służbę i pracę, zwłaszcza podczas rozładowywania stat
ków w okresie trwania strajków.

12 PAŹDZIERNIKA

Z okazji Dnia Wojska Polskiego wpisem do Honorowej Księgi Czy
nów Żołnierskich zostali wyróżnieni: kmdr dypl. Marian Sucharzewski 
i pracownik Stoczni MW im. Dąbrowszczaków Alfons Polakowski.

26 PAŹDZIERNIKA

W Stoczni Marynarki Wojennej wodowano okręt ratowniczy „Gniew- 
ko”. Matką chrzestną została żona zasłużonego oficera ratownictwa mor
skiego Krystyna Jońska.

12 LISTOPADA

Kmdr Bolesław Hydzik z Instytutu Nauk Społeczno-Politycznych 
WSMW otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego.

20—21 LISTOPADA

Odbyło się podsumowanie wyników roku szkoleniowego w Mary
narce Wojennej. Za przodujący uznano zespół kutrów rakietowo-torpe- 
dowych, jednostkę łączności oraz jednostkę lotnictwa morśkiego pod do
wództwem kmdr ppor. dypl. Zbigniewa Smolarka. Mianem najlepszego 

147



okrętu MW w grupie okrętów bojowych uhonorowano okręt desantowy 
„898” (dowódca kpt. mar. inż. Piotr Wojcowicz). Najlepszymi okrętami 
w poszczególnych klasach uznano: niszczyciel ORP „Warszawa”, okręt 
podwodny „Bielik”, kutry „429” i „456”, trałowiec bazowy „606” i okręt 
patrolowy „321”.

GRUDZIEŃ

Na początku miesiąca odbyło się w Gdyni szkolenie hydrometeoro
logów Wojska Polskiego (m.in. na ORP „Wodnik”).

19 8 1

16 STYCZNIA

W Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
odbyły się uroczystości z okazji 35-lecia tej uczelni.

9 LUTEGO

Odbył się XII Walny Zjazd Oddziału PTTK MW. Nowym prezesem 
Oddziału został kmdr por. Leonard Budniak.

19—25 LUTEGO

W Marynarce Wojennej PRL, Flocie Bałtyckiej ZSRR i Ludowej 
Marynarce NRD uroczyście obchodzono „Tydzień przyjaźni i braterstwa 
broni”.

12 MARCA

Odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze WKS 
„Flota”. Prezesem klubu został kmdr Hieronim Klapka.
MARZEC

W Peenemunde przebywał z krótką wizytą trałowiec bazowy „TRB- 
-601”.

Na terytorium PRL, NRD, CSRS i ZSRR przeprowadzono ćwicze
nia dowódczo-sztabowe Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszaw
skiego pod kryptonimem „Sojuz-81”. Kierował nimi dowódca Zjedno
czonych Sił Zbrojnych — marszałek Związku Radzieckiego Wiktor Ku
likow. W ramach ćwiczeń przeprowadzono morską operację desantową 
siłami Marynarki Wojennej PRL, Ludowej Marynarki NRD i Floty Bał
tyckiej ZSRR.

12 KWIETNIA

Absolwentom Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej wręczono dyplo
my magisterskie. Prymusem szkoły został ppor. mar. mgr inż. Zbigniew 
Talaśka.
KWIECIEŃ

W Marynarce Wojennej powstało pierwsze Koło Związku Byłych 
Żołnierzy Zawodowych. Utworzono je w Wyższej Szkole Marynarki 
Wojennej.
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Rozpoczęła się akcja sprawozdawczo-wyborcza w organizacjach par
tyjnych naszego rodzaju sił zbrojnych.

W końcu miesiąca odbyła się w WSMW konferencja naukowa nt. 
„Cechy moralno-polityczne reprezentowane przez młodzież podejmującą 
studia w uczelniach wojskowych”. W konferencji wzięli udział m.in. 
przedstawiciele Głównego Zarządu Politycznego WP, Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej im. M. Frunzego z Leningradu, Wyższej Szkoły 
Morskiej z Gdyni, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii 
Medycznej, wyższych szkół oficerskich.

11 MAJA

W Klubie Garnizonowym na Oksywiu otwarto wystawę książki ra
dzieckiej staraniem „Mieżdunarodnej Knigi” i Centralnego Kolportażu 
Wojskowego MON. Wystawa odwiedziła również inne morskie garnizony.

22 CZERWCA

Na okręcie-muzeum „Błyskawica” przebywała grupa kombatantów 
drugiej wojny światowej, zrzeszonych w Związku Byłych Marynarzy 
Polskich we Francji.

25 CZERWCA

Zakończyła się akcja sprawozdawczo-wyborcza w organizacjach par
tyjnych przed IX Nadzwyczajnym Zjazdem PZPR. Na XVI Konferencji 
Wyborczej MW wybrano delegatów na Zjazd. Sekretarzem Komitetu 
Partyjnego MW został kmdr por. Zenon Dudziak.

27—30 CZERWCA

W Trypolisie złożył wizytę okręt szkolny ORP „Gryf”. Rejsem do
wodził kontradmirał Witold Gliński.

29 CZERWCA

Na pokładzie OM „Błyskawica” odbyło się spotkanie przedstawi
cieli dowództwa Marynarki Wojennej z aktywistami Klubu Oficerów 
Rezerwy przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Oficerowie rezerwy objęli 
patronatem budowę następcy okrętu szkolnego ORP „Iskra” i przekazali 
puchar dla najlepszego okrętu.

14—20 LIPCA

W Warszawie obradował IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR. Wśród 
delegatów byli m.in. adm. Ludwik Janczyszyn, kmdr Romuald Waga 
i kpt. mar. Krzysztof Olejnik. Dowódca MW został wybrany zastępcą 
członka Komitetu Centralnego.

24—25 LIPCA

Odbyła się kolejna Parada Marynarskiej Estrady „Świnoujście 81”. 
Wśród gości był m.in. Zespół Pieśni i Tańca Północnej Grupy Wojsk 
Armii Radzieckiej.
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24—28 LIPCA

W Leningradzie przebywał z oficjalną wizytą przyjaźni — z okazji 
Dnia Marynarki Wojennej ZSRR zespół okrętów w składzie: niszczyciel 
rakietowy „Warszawa” i okręt desantowy „806”. W rejsie brali udział 
m.in. admirał L. Janczyszyn i kontradm. L. Dutkowski.

SIERPIEŃ

Na X Śmigłowcowych Mistrzostwach Świata w Piotrkowie Trybu
nalskim polska ekipa wywalczyła brązowy medal. W jej skład wchodzili 
st. chor. mar. pil. K. Wojnicz i chor. mar. pil. J. Janukowicz.

29 SIERPNIA

W Gdyni podniesiono banderę na jednostce przeznaczonej dla Ma
rynarki Wojennej. Okręt ratowniczy ORP „Gniewko” został zaprojek
towany i wybudowany przez polski przemysł okrętowy.

13 WRZEŚNIA

W porcie wojennym w Gdyni-Oksywiu odbyła się kolejna promo
cja absolwentów Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej na pokładzie ni
szczyciela „Warszawa”. Pierwszym promowanym był ppor. mar. Piotr 
Urbański.

21—25 WRZEŚNIA

W Marynarce Wojennej z przyjacielską wizytą przebywała delega
cja oficerów Zarządu Politycznego Floty Bałtyckiej ZSRR. Na czele 
delegacji stał szef tego organu wiceadm. Iwan F. Alikow.

10—11 PAŹDZIERNIKA

Rocznicę 50-lecia swego istnienia obchodził Wojskowy Klub Spor
towy „Flota”. Z tej okazji w Klubie Garnizonowym na Oksywiu odby
ła się uroczysta akademia, a także liczne imprezy sportowe. W okresie 
powojennym zawodnicy „Floty” zdobyli m.in. 2 medale olimpijskie, 4 me
dale w mistrzostwach świata, 30 medali w mistrzostwach Europy, 30 me
dali w mistrzostwach Armii Zaprzyjaźnionych i 565 medali w mistrzos
twach Polski.

20 PAŹDZIERNIKA

W Gdyni obradowała Konferencja ZSMP Marynarki Wojennej. Wy
brano delegatów na Konferencję ZSMP Sił Zbrojnych. Przewodniczącym 
Rady Młodzieżowej MW został por. mar. Grzegorz Piwnicki.

PAŹDZIERNIK

Uchwałą Prezydium Rządu PRL powołano do życia wojskowe te
renowe grupy operacyjne. 26 grup wystawiła Marynarka Wojenna.
18—19 LISTOPADA

Tradycyjnie już na zakończenie roku szkoleniowego dowódca Mary
narki Wojennej przyznał tytuły przodujących. Miano przodującego ze
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społu okrętów otrzymał po raz drugi z rzędu zespół kutrów rakietowo- 
-torpedowych. Przodującą jednostką brzegową MW uznana została — 
także po raz drugi — jednostka łączności. Tytuł ten otrzymała również 
jednostka lotnicza pod dowództwem kmdr por. pil. Władysława Spodziei. 
Najlepszymi okrętami MW zostały: w grupie okrętów bojowych — ni
szczyciel rakietowy „Warszawa” (dowódca kmdr por. Jerzy Wójcik), 
a w grupie okrętów specjalnych ORP „Gryf” (dowódca kmdr por. Zdzi
sław Żmuda).

13 GRUDNIA

Na obszarze całego kraju ogłoszono stan wojenny w celu zapobie
żenia dalszym działaniom destrukcyjnym i antysocjalistycznym. W skład 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego wszedł dowódca Marynarki Wo
jennej admirał Ludwik Janczyszyn. Wielu oficerów MW zostało pełno
mocnikami — komisarzami Komitetu Obrony Kraju w miastach, gmi
nach i ważniejszych zakładach pracy na Wybrzeżu.

GRUDZIEŃ

Zarząd Polityczny Marynarki Wojennej wydał zmodyfikowany i roz
szerzony podręcznik do szkolenia marynarzy i podoficerów pt. „Z dzie
jów oręża polskiego na morzu”. Podręcznik ten na 408 stronach oma
wia historię naszych zmagań na morzu i rozwój floty od średniowiecza 
po dzień dzisiejszy.

19 8 2
14 STYCZNIA

W Marynarce Wojennej przebywał członek WRON, wiceminister 
Obrony Narodowej, szef GZP WP gen. dyw. Józef Baryła. Spotkał się on 
z kierowniczą kadrą Marynarki Wojennej i odwiedził Kaszubski Dywi
zjon Okrętów Pogranicza.

18 LUTEGO
rs Z?

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej w Plymouth (Wielka Bryta
nia) przekazało w darze szereg cennych eksponatów z lat drugiej wojny 
światowej dla Muzeum Marynarki Wojennej. Są to m.in. proporzec dzio
bowy z krążownika ORP „Dragon”, łuska naboju kal. 120 mm z nisz
czyciela ORP „Grom”, dokumenty, czasopisma i zdjęcia.

21 LUTEGO

Rozpoczęły się obchody „Tygodnia przyjaźni i braterstwa broni” 
we Flocie Bałtyckiej ZSRR, Ludowej Marynarce NRD i Marynarce Wo
jennej PRL.

1 MARCA

W ramach obchodów święta Narodowej Armii Ludowej NRD 
w Stralsundzie przebywała delegacja Wyższej Szkoły Marynarki Wo
jennej, a w Peenemunde delegacja garnizonu Świnoujście.
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6 MARCA

W Stoczni Gdańskiej im. Lenina zwodowano nowy okręt szkolny 
„Iskra” (barkentyna, projekt B-79 inż. Zygmunta Chorenia) o wypornoś
ci 340 ton. Matką chrzestną została długoletnia, zasłużona pracownica 
WSMW — Barbara Zielińska. W uroczystym wodowaniu wziął udział 
m.in. wicepremier Andrzej Jedynak. Jest to już drugi okręt szkolny 
o tej samej nazwie.

MARZEC

Dowódca Marynarki Wojennej admirał L. Janczyszyn — członek 
WRON, odbył szereg spotkań w różnych środowiskach społeczeństwa 
Wybrzeża Gdańskiego.

KWIECIEŃ

W związku z zaleceniem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego 
ekipy żołnierskich specjalistów przeprowadziły szczegółową kontrolę nie
których przedsiębiorstw, m.in. kontrolerzy z Marynarki Wojennej spraw
dzili działalność handlu i komunikacji w Trójmieście.

25 KWIETNIA

Po dłuższej przerwie wznowiono emisję wojskowego magazynu te
lewizyjnego „Peryskop”, poświęconego Marynarce Wojennej. Twórcami 
pierwszego „Peryskopu” byli kmdr por. Franciszek Czerski i redaktor 
Jan Lindner z Ośrodka Telewizji Polskiej w Gdańsku.
8 MAJA

Na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Głównego Ligi Morskiej 
w Bydgoszczy kontradmirał Henryk Pietraszkiewicz został wybrany pre
zesem tej organizacji.

Służba zdrowia z Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekar
skiej w Gdyni-Oksywiu na wniosek władz miasta, poparty przez woj
skowego komisarza — oficera Marynarki Wojennej — przebywała 
w Gniewie. Udzielono porad lekarskich ponad 800 mieszkańcom miasta.

W 37 rocznicę wkroczenia 1 Samodzielnego Morskiego Batalionu 
Zapasowego do Gdańska i zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem na 
terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina odsłonięto pamiątkową tablicę.
MAJ

Płetwonurkowie WKS „Flota” zdobyli szereg cennych tytułów na 
indywidualnych i drużynowych mistrzostwach Polski.
17 CZERWCA

W Gdyni-Oksywiu obradowała X Konferencja Sprawozdawczo-Wy
borcza Organizacji Rodzin Wojskowych Marynarki Wojennej. Przewod
niczącą Rady ORW MW została ponownie mgr Krystyna Gniadecka.
18—22 CZERWCA

Delegacja Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej na czele 
z kontradm. L. Dutkowskim przebywała z wizytą we Flocie Bałtyckiej 
ZSRR. Polscy oficerowie odwiedzili m.in. Kaliningrad i Moskwę.
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19—21 CZERWCA

W Marynarce Wojennej przebywała kilkudziesięcioosobowa grupa 
żołnierzy Węgierskiej Armii Ludowej — członków Komunistycznego 
Związku Młodzieży Węgierskiej (KISZ). Węgierscy goście — których 
zaprosiła Rada Młodzieżowa WP — zapoznali się ze specyfiką służby na 
morzu, spotkali się z aktywistami ZSMP w murach Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz zwiedzili ciekaw
sze obiekty zabytkowe Trójmiasta, m.in. Westerplatte i gdańską Sta
rówkę.

4 LIPCA

Na okręcie szkolnym „Wodnik” podpisano porozumienie o wzajem
nej współpracy między Wyższą Szkołą Marynarki Wojennej i Wyższą 
Szkołą Morską w Szczecinie.

7 LIPCA

W Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu obradował aktyw partyjny 
Marynarki Wojennej. Głównym tematem obrad była ofensywność 
w działaniu PZPR. Na naradzie obecni byli wiceminister Obrony Naro
dowej gen. broni Zbigniew Nowak i adm. L. Janczyszyn.

22—25 LIPCA

Świnoujście gościło VII Paradę Marynarskiej Estrady. Najlepszymi 
zespołami okazały się: „Kontrasty”, „Pilersy”, „Reling”, „Port” i „Stend”.

4—11 SIERPNIA

Zespół polskich okrętów w składzie: dwa okręty desantowe i dwa 
trałowce bazowe odbyły rejs nawigacyjno-szkoleniowy, wchodząc m.in. 
do Tallina i Rygi.

11 SIERPNIA

Okręt szkolny ORP „Iskra” został wcielony w skład Marynarki Wo
jennej. Na uroczyste podniesienie bandery przybył m.in. szef Sztabu 
Generalnego gen. broni Florian Siwicki. Pierwszym dowódcą nowej „Is
kry” został kpt. mar. Lech Soroka.

12 SIERPNIA

Z Gdyni wyszedł na Morze Śródziemne okręt szkolny „Wodnik” 
z podchorążymi II roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 
WSMW. Okręt złożył wizytę m.in. w Trypolisie. Dowódcą rejsu był 
kmdr Michał Holec.

23—28 SIERPNIA

Pedagodzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich 
z całego kraju już po raz 18-ty (w dwóch grupach) odbyli na okręcie 
szkolnym „Gryf” rejs morski.
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1 WRZEŚNIA

Zmarł kontradmirał w st. spocz. Władysław Szczerkowski. Zmarły 
był m.in. zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej do spraw politycznych 
i dyrektorem departamentu w Ministerstwie Żeglugi. Żył 57 lat.

19 WRZEŚNIA

Dowódca Marynarki Wojennej adm. L. Janczyszyn dokonał pro
mocji absolwentów Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Pierwszą lo
katę uzyskał ppor. mar. Tadeusz Siemianowski.

23 WRZEŚNIA

W Gdyni koncertowała Orkiestra Reprezentacyjna Węgierskiej Ar
mii Ludowej pod batutą kpt. Tibora Faitha.

8 PAŹDZIERNIKA

W skład Prezydium Tymczasowej Miejskiej Rady Patriotycznego 
Ruchu Odrodzenia Narodowego w Gdyni wszedł kontradmirał Witold 
Gliński.

12 PAŹDZIERNIKA

Chor. mar. Tadeusz Iwański — artylerzysta niszczyciela rakietowe
go „Warszawa” został wpisany do Honorowej Księgi Czynów Żołnier
skich. Jest specjalistą I klasy i trzykrotnym zdobywcą tytułu Mistrza 
Marynarki Wojennej w swej specjalności.

13 PAŹDZIERNIKA

Odbyła się inauguracja nowego roku szkolenia partyjnego w Mary- 
narce Wojennej. Studia ideologiczne odbywać będzie na ośmiu kierun
kach około 1200 słuchaczy.

16—18 PAŹDZIERNIKA

W Centralnym Ośrodku Sportu im. Feliksa Stamma w Cetniewie 
odbyły się Mistrzostwa Armii Zaprzyjaźnionych w podnoszeniu cięża
rów. Gospodarzem mistrzostw była Marynarka Wojenna. Uroczystego 
otwarcia zawodów dokonał adm. L. Janczyszyn.

18—19 PAŹDZIERNIKA

Okręt szkolny Ludowej Marynarki NRD „Wilhelm Pieck” złożył 
wizytę w Gdyni. Słuchaczy Wyższej Szkoły Oficerskiej LM NRD goś
ciła Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

PAŹDZIERNIK

W końcu miesiąca przystąpiono do tworzenia związków zawodowych 
pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach i instytucjach 
Marynarki Wojennej.
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15 LISTOPADA

W dniu pogrzebu sekretarza generalnego Komitetu Centralnego 
KPZR Leonida Breżniewa odbyły się w poszczególnych jednostkach 
wiece żałobne. Na znak żałoby okręty opuściły swe bandery do połowy 
masztu.

LISTOPAD

W końcu miesiąca odbyła się odprawa szkoleniowa kierowniczej 
kadry Marynarki Wojennej, na której dokonano podsumowania cało
rocznych wyników szkoleniowych. Miano przodującego zespołu okrętów 
przyznano Bałtyckiemu Dywizjonowi Okrętów Pogranicza. Przodującą 
jednostką brzegową została — już po raz trzeci — jednostka łączności, 
a jednostką lotniczą — po raz drugi — jednostka dowodzona przez kmdr, 
por. pil. I klasy Władysława Spodzieję. Za najlepsze okręty Marynarki 
Wojennej uznano: w grupie okrętów bojowych okręt desantowy „808” 
(dowódca kpt. mar. Andrzej Stępień), a w grupie okrętów specjalnych 
— okręt ratowniczy „Gniewko”, dowodzony przez por. mar. Leszka Siu- 
daka.

Chor. mar. Jerzy Greszkiewicz na Mistrzostwach Świata w strzela
niu do sylwetki biegnącego dzika w Caracas (Wenezuela) zdobył srebrny 
medal, a w innej konkurencji brązowy.

17 LISTOPADA

Odbyła się uroczystość wcielenia do służby kolejnych okrętów Ma
rynarki Wojennej. W Gdyńskim porcie wojennym podniesiono biało-czer
woną banderę na dwóch okrętach hydrograficznych, ORP „Heweliusz” 
i ORP „Arctowski”.

25 LISTOPADA

45 lat temu na niszczycielu ORP „Błyskawica” po raz pierwszy 
podniesiono biało-czerwoną banderę. Z tej okazji odbyło się spotkanie 
dowódcy MW adm. L. Janczyszyna z załogą okrętu-muzeum oraz byłymi 
oficerami zasłużonego niszczyciela.

2 GRUDNIA

W Centrum Szkolenia Specjalistów MW im. F. Zubrzyckiego pod
sumowano tegoroczną akcję „Wojsko — ojczystej przyrodzie”. Wśród 
jednostek, które wyróżniły się w ochronie przyrody znalazło się CSSMW.

19 8 3

14—16 STYCZNIA

W 39 rocznicę wyzwolenia stolicy w Warszawie przebywała 30-oso- 
bowa delegacja załogi niszczyciela ORP „Warszawa”, zaproszona przez 
aktyw młodzieżowy Huty „Warszawa”.
18 STYCZNIA

Zmarł po ciężkiej chorobie kontradmirał w st. spocz. dr Gereon 
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Grzenia-Romanowski. Był m.in. komendantem WSMW, a w latach 
1956—1965 zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej do spraw politycz
nych. Żył 67 lat.

STYCZEŃ

Druga połowa miesiąca obfitowała w bardzo silne sztormy i wichu
ry. Najgroźniejsza sytuacja wytworzyła się na Półwyspie Helskim oraz 
na Zalewie Wiślanym. Przerwana została m.in. komunikacja lądowa 
z Helem. Marynarze z dużą ofiarnością przystąpili do walki z żywiołem.

3 LUTEGO

Podpisano porozumienie między Marynarką Wojenną i Ligą Mor
ską o współpracy i pomocy. Równocześnie przekazano Lidze Morskiej 
okręt ratowniczy „R-21”, który będzie od tej pory pływał w Przedsię
biorstwie Robót Podwodnych (z Poznania) pod nazwą „Podwodnik”.

10 LUTEGO

W Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu obradowała Konferen
cja Sprawozdawczo-Programowa PZPR Marynarki Wojennej, która oce
niła 18-miesięczną działalność organizacji partyjnej. Grupę zasłużonych 
działaczy partyjnych uhonorowano pamiątkowym medalem ,,100 lat pol
skiego ruchu robotniczego”.

25—28 LUTEGO

Z okazji „Tygodnia Przyjaźni i Braterstwa Broni” w Peenemunde 
przebywały okręty Floty Bałtyckiej ZSRR, Marynarki Wojennej PRL 
i Ludowej Marynarki NRD. Polskich marynarzy reprezentowały: okręt 
desantowy „892” i trałowiec bazowy „609”.

LUTY

20-lecie swej działalności obchodził najstarszy w Siłach Zbrojnych 
PRL Oddział PTTK Marynarki Wojennej. W związku z tym najlepsze 
ogniwa i aktyw turystyczny uhonorowano odznaczeniami państwowymi 
i medalami pamiątkowymi.

4 MARCA

Na terenie byłego obozu koncentracyjnego Stutthof odbyła się pa
triotyczna manifestacja mieszkańców województwa gdańskiego i el
bląskiego. Przyjęto rezolucję protestującą przeciwko narastającej fali an
typolskich wystąpień rewizjonistów i odwetowców. W imieniu Mary
narki Wojennej pod pomnikiem ofiar Stutthofu wiązanki kwiatów zło
żyli: admirał L. Janczyszyn i kontradmirał L. Dutkowski.

17—18 MARCA

Obchody 40-lecia ludowego Wojska Polskiego w Marynarce Wojen
nej zainaugurowała jednostka saperów morskich. Powstała ona w sier
pniu 1943 roku w Sielcach nad Oką. Przeszła cały szlak bojowy 1 armii 
WP. Za męstwo w walce z hitlerowskim najeźdźcą została wyróżniona 
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orderem Virtuti Militari V klasy i mianem „Kołobrzeskiej”. Po zakoń
czeniu działań wojennych weszła w skład Marynarki Wojennej, m.in. 
rozminowując Wybrzeże. Uroczystości w jednostce zgromadziły liczne 
grono gości, w tym kombatantów i weteranów drugiej wojny światowej.

24 MARCA

Na Wybrzeżu przebywała — na zaproszenie szefa GZP WP — de
legacja Sił Zbrojnych Syryjskiej Republiki Arabskiej na czele z gen. 
Dżamalem Al-Dżuhanim. Goście zostali przyjęci przez dowódcę Mary
narki Wojennej, adm. L. Janczyszyna, odwiedzili m.in. niszczyciel ra
kietowy ORP „Warszawa”.

MARZEC

Specjaliści z niektórych jednostek Marynarki Wojennej w czasie 
wolnym od służby pomagali rolnikom w przygotowaniu maszyn do wio
sennych prac polowych. Pierwsi (jeszcze w lutym br.) pośpieszyli z po
mocą lotnicy morscy.

Popierając ideę budowy szpitala pomnika Matki-Polki środowisko 
Marynarki Wojennej przekazało na konto ponad 350 tys. zł.

8 KWIETNIA

Kolejna grupa zasłużonych działaczy PZPR otrzymała medale pa
miątkowe „100-lecia polskiego ruchu robotniczego”. Medalami wyróż
niono również Ośrodek Kształcenia Ideologicznego MW, okręt-muzeum 
„Błyskawica”, salę tradycji helskiego garnizonu i redakcję tygodnika 
MW „Bandera”.

14—16 KWIETNIA

Do Gdyni zawinął okręt szkolny Ludowej Marynarki NRD „Wilhelm 
Pieck” z 62 słuchaczami Wyższej Szkoły Oficerskiej Ludowej Marynarki 
NRD im. Karola Liebknechta ze Stralsundu na pokładzie. Okrętem do
wodził kmdr por. Michael Kirszke.

18 KWIETNIA

Otwarto Izbę Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej nr 18 im. 
1 Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego we Włocławku. Na 
uroczystości byli obecni przedstawiciele Marynarki Wojennej oraz kom
batanci Batalionu.
28—29 KWIETNIA

Przewodniczący Tymczasowej Rady Krajowej Patriotycznego Ru
chu Odrodzenia Narodowego Jan Dobraczyński przebywał na Wybrzeżu. 
W drugim dniu pobytu był gościem Marynarki Wojennej. Znany pisarz 
odwiedził m.in. okręt-muzeum „Błyskawica”, Wyższą Szkołę Marynarki 
Wojennej, Klub Garnizonowy i Ośrodek Sportowy MW w Gdyni-Oksy
wiu.
9 MAJA

Z okazji Dnia Zwycięstwa na pokładzie OM „Błyskawica” odbyło 
się spotkanie grupy kombatantów z dowództwem Marynarki Wojennej 
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i władzami miasta. 112 członków Związku Bojowników o Wolność i De
mokrację odznaczono medalem „Za udział w Wojnie Obronnej 1939 ro
ku”. Otwarto także wystawę w pawilonie wystawowym przy Al. Zjed
noczenia pt. „Wojsko w sztukach plastycznych”.

MAJ

Zespoły okrętów wojennych i jednostki brzegowe Marynarki Wo
jennej odbyły intensywne szkolenie p.n. „Reda-83”. W ostatnim etapie 
ćwiczeń Marynarkę Wojenną odwiedzili: wiceminister Obrony Narodo
wej, szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Florian Siwicki, szef Głó
wnego Zarządu Politycznego WP gen. dyw. Józef Baryła, władze poli
tyczne i administracyjne województwa gdańskiego oraz członkowie Sej
mowej Komisji Obrony Narodowej z jej przewodniczącym Bronisławem 
Owsianikiem. Goście przebywali w garnizonach: gdyńskim, helskim 
i usteckim.

W końcu miesiąca rozpoczęły się na terytorium Polski, NRD, Cze
chosłowacji i na Morzu Bałtyckim wspólne ćwiczenia dowódczo-sztabowe 
armii i flot sojuszniczych państw-stron Układu Warszawskiego pod kryp
tonimem „Sojuz-83”. Ćwiczeniem kierował marszałek Związku Radziec
kiego Wiktor Kulikow. W jednej z faz ćwiczenia jednostki Floty Bał
tyckiej ZSRR, Ludowej Marynarki NRD i Marynarki Wojennej PRL 
wysadziły na brzeg kontrdesant. Po zakończeniu tego epizodu odbył się 
wiec pod hasłem „Dalsze umacnianie więzi przyjaźni między żołnierza
mi bratnich armii, pod sztandarami marksizmu-leninizmu oraz socjali
stycznego internacjonalizmu stanowi o sile i niezwyciężoności państw 
Układu Warszawskiego — gwaranta pokoju i postępu”.
31 MAJA

W Poznaniu podpisano porozumienie o współpracy między załogą 
okrętu-muzeum „Błyskawica” a tamtejszym Zakładem Poprawczym. 
W zakładzie działa młodzieżowa grupa marynistyczna o nazwie „Błyska
wica”.

CZERWIEC

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej w Plymouth w Wielkiej Bry
tanii przekazało w darze Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni kolej
ną, trzecią gruipę pamiątek (zdjęcia dokumentalne i publikacje), doty
czące działalności Polskiej Marynarki Wojennej w latach drugiej wojny 
światowej.

28 CZERWCA

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni obchodziło jubileusz 30-le- 
cia swej działalności. Otwarcie tej placówki muzealnej odbyło się 28 
czerwca 1953 roku w obecności Bolesława Bieruta i marszałka Polski 
Konstantego Rokossowskiego. Do chwili obecnej ekspozycję Muzeum 
zwiedziło ponad 7 min osób. W związku z jubileuszem na pokładzie OM 
„Błyskawica” odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego kierownik 
Muzeum Marynarki Wojennej kmdr por. dr Rafał Witkowski przypom
niał historię rozwoju placówki i wręczył zasłużonym o~obom <ńol:e7- 
nościowe dyplomy i proporczyki.
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6—7 LIPCA

Okręt szkolny ORP „Gryf” w ramach rejsu na Morze Śródziemne 
przebywał w libijskim porcie Bengazi. W trakcie rejsu złożono wieńce 
na Morzu Północnym w miejscu, gdzie prawdopodobnie zatonął okręt 
podwodny ORP „Orzeł” oraz w miejscu katastrofy lotniczej w Gibral
tarze, w której zginął gen. broni Władysław Sikorski. Dowódcą rejsu 
był kmdr Władysław Monkiewicz.
16 LIPCA

W Ustce rozpoczęło działalność zgrupowanie obozów harcerskich 
i kolonii zuchowych zorganizowane dla dzieci kadry i pracowników MW. 
Zgrupowanie liczące ponad 300 osób przyjęło nazwę „Flota Białego Orła”.
21—24 LIPCA

Przeprowadzono kolejną „Paradę Marynarskiej Estrady Świnoujście 
— 83”. Ogółem zespoły dały 63 koncerty w kilku miejscowościach woje
wództwa szczecińskiego. Występów wysłuchało około 75 tys. osób.

22 LIPCA

Rada Państwa PRL zniosła stan wojenny na całym obszarze kraju, 
a Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego rozwiązała się.
LIPIEC

W specjalnym rozkazie nr 12 z dnia 22 lipca 1983 roku minister 
Obrony Narodowej gen. armii Wojciech Jaruzelski wyraził żołnierzom 
oraz pracownikom cywilnym wojska serdeczne podziękowanie za rozważ
ne, sumienne i ofiarne wykonywanie powierzonych im zadań w okresie 
stanu wojennego.

Na zaproszenie dowódcy Marynarki Wojennej admirała L. Janczy- 
szyna złożył wizytę w Polsce szef Sztabu Sił Morskich Republiki Indii 
admirał D. S. Dawson. Indyjski gość zwiedził m.in. Westerplatte i Wyż
szą Szkołę Marynarki Wojennej.
1 SIERPNIA

Kmdr dypl. Piotr Kołodziejczyk objął stanowisko szefa Sztabu Ma
rynarki Wojennej PRL.

„Bractwo Okrętów Podwodnych” nadało słynnemu podwodnikowi 
z lat drugiej wojny światowej kmdr. por. w st. ąpocz. Borysowi Karnic- 
kiemu (podczas jego pobytu w kraju) legitymację i odznakę honorowego 
członka „Bractwa”.

Podczas mistrzostw świata w strzelaniu do biegnącego dzika w Ed- 
monton (Kanada) chor. mar. Jerzy Greszkiewicz zdobył brązowy medal, 
a polska reprezentacja, w skład której wchodził również m.in. chor. mar. 
Zygmunt Bogdziewicz — srebrny medal.
24—25 SIERPNIA

Na Wybrzeżu Gdańskim przebywał przewodniczący Centralnego Za
rządu Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Polskiej, sławny kosmonauta, 
gen. Gieorgij Bieriegowoj wraz z małżonką. Goście zwiedzili m.in. okręt- 
^muzeum „Błyskawica”.
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SIERPIEŃ

Wkońcu miesiąca odbył się XIX rejs morski nauczycieli. Na okrę
tach szkolnych ORP „Gryf” i ORP „Wodnik” około 200 pedagogów od
wiedziło Gdynię, Gdańsk i Hel.

1—3 WRZEŚNIA

W Gdyni złożył wizytę okręt szkolny Ludowej Marynarki NRD 
„Wilhelm Pieck” z podchorążymi na pokładzie. Niemieccy marynarze 
byli gośćmi Wyższej Szkołły Marynarki Wojennej i Bohaterów Wester
platte.

8—10 WRZEŚNIA

Okręt hydrograficzny ORP „Heweliusz” przebywał z wizytą w Le
ningradzie. Załogę podejmowali hydrografowie Marynarki Wojennej 
Związku Radzieckiego.

8 WRZEŚNIA

W Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się uroczyste spot
kanie z okazji 300-lecia odsieczy wiedeńskiej. Prelekcję omawiającą 
udział wojsk polskich w zmaganiach z wojskami tureckimi pod Wied
niem wygłosił kmdr por. dr Rafał Witkowski.

12—18 WRZEŚNIA

Ponad 400 zawodników wzięło udział w Spartakiadzie 40-lecia lu
dowego Wojska Polskiego. Zawody przeprowadzono na obiektach spor
towych Marynarki Wojennej i w Sopocie. W punktacji ogólnej mary
narska reprezentacja zajęła piąte miejsce.

18 WRZEŚNIA

Nowy zastęp oficerów, absolwentów WSMW zasilił szeregi Mary
narki Wojennej. Promocji na okręcie desantowym dokonał admirał L. 
Janczyszyn. Prymusem został ppor. mar. inż. Tadeusz Przepióra.

21 WRZEŚNIA

W Marynarce Wojennej gościli weterani drugiej wojny światowej, 
nauczyciele z rejonu Trójmiasta oraz gdyńscy stoczniowcy. Zwiedzili 
oni Centrum Szkolenia Specjalistów MW im. Franciszka Zubrzyckiego, 
a także óbejrzeli fragment ćwiczeń na jednym z nadmorskich poligo
nów (kontrdesant morski i powietrzny).

WRZESIEŃ

Kmdr dypl. Romuald Waga objął stanowisko zastępcy dowódcy Ma
rynarki Wojennej PRL.

PAŹDZIERNIK

Na początku miesiąca z okazji 40-lecia LWP w Marynarce Wojen
nej przebywała grupa radzieckich weteranów drugiej wojny światowej. 
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Goście na czele z gen. armii Nikołajem Laszczenką zwiedzili okręt-mu
zeum „Błyskawica”, WSMW, obiekty sportowe WKS „Flota” oraz nisz
czyciel rakietowy „Warszawa”.

Ukazał się ósmy numer „Biuletynu Historycznego” Muzeum Mary
narki Wojennej.

9 PAŹDZIERNIKA

Na Westerplatte odbyła się uroczystość nadania Morskiej Brygadzie 
Okrętów Pogranicza imienia bohaterskiego zastępcy dowódcy obrony 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej w 1939 r. kmdr. por. Franciszka Dą
browskiego. Wśród przybyłych byli m.in. aam. L. Janczyszyn, przedsta
wiciele władz wojewódzkich, grupa obrońców Westerplatte oraz córka 
patrona Elżbieta Dąbrowska-Kumala.

Jednej z jednostek brzegowych Marynarki Wojennej uroczyście na
dano imię płk. Stanisława Dąbka, który wsławił się męstwem jako do
wódca Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 r.

10—12 PAŹDZIERNIKA

Szczególnie uroczyście obchodzono Dzień Wojska Polskiego, zbie
gający się z 40 rocznicą powstania LWP. Imprezy świąteczne odbyły się 
we wszystkich garnizonach.

Nominację na stopień kontradmirała otrzymał zastępca dowódcy 
Marynarki Wojennej kmdr dypl. Romuald Waga.

Wśród 35 wyróżnionych wpisem do „Honorowej Księgi Czynów Żoł
nierskich” znalazł się kmdr dypl. Stanisław Tobiasz, a wśród laureatów 
nagród i wyróżnień ministra Obrony Narodowej kmdr doc. dr Jan Cie
śla i kmdr dypl. Jerzy Palusiak.

17 PAŹDZIERNIKA

Zarząd Główny RSW „Prasa-Książka-Ruch” z okazji 40-lecia LWP 
przekazał w darze załogom okrętów: ORP „Warszawa”, ORP „Nawiga
tor” i ORP „Wodnik” 160 cennych pozycji książkowych.

18 PAŹDZIERNIKA

W związku z 30-leciem Muzeum Marynarki Wojennej w Klubie 
Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu odbyło się uroczyste spotkanie 
z udziałem dowódcy Marynarki Wojennej admirała L. Janczyszyna, 
przedstawicieli władz miasta, placówek muzealnych, historyków i kom
batantów. W czasie spotkania wygłoszono kilka referatów omawiających 
dorobek tej jedynej wojennomorskiej placówki muzealnej w kraju. 
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale wybite z okazji 30-lecia Mu
zeum oraz zwiedzili OM „Błyskawica”.

Zmarł po ciężkiej chorobie kontradmirał dr Witold Gliński, komen
dant Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. 
Żył 58 lat.

22 LISTOPADA

Sejm PRL powołał gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego na stano
wisko przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju — zwierzchnika Sił
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Zbrojnych. Ministrem Obrony Narodowej został gen. broni Florian Si
wicki. We wszystkich jednostkach Marynarki Wojennej odbyły się uro
czyste zbiórki, na których odczytano specjalną dyrektywę przewodni
czącego Komitetu Obrony Kraju i rozkaz ministra Obrony Narodowej.

25 LISTOPADA

W gdyńskim Klubie Marynarki Wojennej odbyła się Okręgowa Kon
ferencja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowni
ków Wojska, na której wybrano delegatów na zjazd centralny.

29—30 LISTOPADA

Na dorocznej odprawie szkoleniowej wszechstronnie oceniono dzia
łalność naszego morskiego rodzaju sił zbrojnych. Przodującym w służ
bie i szkoleniu wręczono nagrody i wyróżnienia. Miano przodującego 
zespołu okrętów zdobył zespół ścigaczy okrętów podwodnych, a miano 
przodujących jednostek brzegowych — jednostka łączności i lotnictwa 
MW. Przodującymi okrętami w poszczególnych grupach uznano: okręt 
podwodny ORP „Kondor” (dowódca: kpt. mar. Marek Ćwiklak) i okręt 
szkolny ORP „Wodnik”, którym dowodzi kmdr por. Zdzisław Żmuda. 
Okrętowi ratowniczemu ORP „Gniewko” przyznano dyplom uznania, 
a garnizon Hel wyróżniono za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzos
twach MW w sporcie masowym.

7—8 GRUDNIA

Z wizytą w Marynarce Wojennej przebywali: ambasador Węgierskiej 
Republiki Ludowej w Polsce Josef Garamvolqyi oraz attache wojskowy 
i lotniczy ambasady gen. mjr Ferenc Drapał. Dyplomaci wizytowali m.in. 
okręty: ORP „Kondor” i ÓRP „Iskra”, WSMW oraz obiekty kulturalne 
i sportowe oksywskiego garnizonu.

28 GRUDNIA

W porcie wojennym w Gdyni-Oksywiu odbyła się uroczystość 
chrztu i podniesienia białoczerwonej bandery na okręcie rakietowym 
nowej generacji ORP „Górnik”. Wśród licznie zaproszonych gości była 
m.in. delegacja Zjednoczenia Kopalni Węgla Kamiennego z Sosnowca. 
Aktu chrztu dokonała wdowa po zasłużonym górniku Kopalni Węgla 
Kamiennego „Wieczorek” — Marianna Jóźwiak.
30 GRUDNIA

Po 21 latach służby po raz ostatni opuszczono banderę na okręcie 
podwodnym ORP „Orzeł”. Okręt ten godnie kontynuował chlubne tra
dycje swego poprzednika. M.in. był czterokrotnie przodującym okrętem 
Marynarki Wojennej. ORP „Orzeł” przebył łącznie około 90 tys. mil 
morskich, z tego trzecią część w zanurzeniu.

19 8 4
2 STYCZNIA

W oksywskim porcie wojennym zainaugurowano z udziałem dowód
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cy Marynarki Wojennej adm. L. Janczyszyna centralne rozpoczęcie no
wego roku szkolenia.

7 STYCZNIA

Minister Obrony Narodowej gen. broni Florian Siwicki przyjął od
chodzących w stan spoczynku kontradmirałów — Henryka Pietraszkie
wicza i Zygmunta Rudomino, wyrażając im podziękowanie za długoletnią 
i ofiarną służbę na morzu.

12 STYCZNIA

XVII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR Marynarki Wo
jennej obradowała w Oksywiu. Dokonano podsumowania działalności 
organizacji w minionej kadencji. Pierwszym sekretarzem Komitetu 
Partyjnego MW został ponownie kmdr Zenon Dudziak.

11 LUTEGO

Zarząd Główny Ligi Morskiej i Wyższa Szkoła Marynarki Wojen
nej im. Bohaterów Westerplatte zorganizowały w Gdyni sympozjum po
pularno-naukowe nt. „Bundesmarine — kontynuatorka niemieckich tra
dycji militarnych”.

25 LUTEGO

Dorocznym zwyczajem w Gdyni sipotkali się przedstawiciele dowódz
twa Marynarki Wojennej i środowiska dziennikarskiego Wybrzeża ce
lem dalszej popularyzacji problematyki morskiej obronności.

1 MARCA

Narodowa Armia Ludowa NRD obchodziła swoje święto. W związ
ku z tym w Peenemiinde złożył wizytę okręt desantowy „808”, a w Stral- 
sundzie przebywała delegacja Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej.

16—18 MARCA

W obradach Krajowej Konferencji Delegatów PZPR wzięli udział 
m.in. przedstawiciele Marynarki Wojennej na czele z admirałem L. Jan- 
czyszynem.

23—27 MARCA

Na okręcie szkolnym Ludowej Marynarki NRD „Wilhelm Pieck” 
i okręcie desantowym do Gdyni przybyła grupa podchorążych Wyższej 
Oficerskiej Szkoły LM NRD ze Stralsundu.

29 MARCA

W dowództwie Marynarki Wojennej złożył wizytę ambasador 
Związku Radzieckiego w Polsce Aleksander Aksjonow.
31 MARCA

Uroczyście podniesiono banderę na dwóch nowych jednostkach Ma
rynarki Wojennej: okręcie rakietowym ORP „Hutnik” i trałowcu redo- 
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wym ORP „Gardno”. Wśród zaproszonych gości było m.in. 14 delegacji 
największych polskich zakładów hutniczych. Matką chrzestną ORP „Hut
nik” została pracownica wydziału koksowniczego Huty im. Bolesława 
Bieruta w Częstochowie — Ewa Konieczna, a ORP „Gardno” żona ofi
cera — Krystyna Fabisz.

26 KWIETNIA

Zmarł komandor w st. spocz. inż. Ludwik Szmidt — były szef służb 
technicznych i zastępca dowódcy Marynarki Wojennej. W Marynarce 
Wojennej służył od 1930 roku. Żył 76 lat.

KWIECIEŃ

Dla uczczenia święta 1 maja i 40-lecia Polski Ludowej w ostatnią 
sobotę i niedzielę miesiąca grupy kadry, marynarzy i pracowników cy
wilnych wojska wykonywały różnorodne prace społeczne.

Muzeum Marynarki Wojennej wzbogaciło się o cenną pamiątkę z łat 
drugiej wojny światowej. Znany podwodnik kmdr por. w st. spocz. Bo
rys Karnicki przekazał Muzeum 3 arkusze (kopie) słynnej mapy Bał
tyku i cieśniny Sund wykonanej przez ppor. mar. Mariana Mokrskiego. 
Mapa ta umożliwiła przedarcie się okrętu podwodnego ORP „Orzeł” 
z Tallina do Wielkiej Brytanii. Cenny dar wyeksponowano na okręcie- 
-muzeurn „Błyskawica”.

5 MAJA

Na dkręcie-muzeum „Błyskawica” dowódca Marynarki Wojennej ad
mirał L. Janczyszyn i naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego harc
mistrz PL Ryszard Wosiński podpisali porozumienie o współpracy w wy
chowaniu morskim dzieci i młodzieży.

12 MAJA

Jedna z największych placówek oświatowych w województwie gdań
skim — Szkoła Podstawowa nr 41 w Gdyni-Obłużu otrzymała imię 1 
Samodzielnego Batalionu Morskiego. Podczas uroczystości z udziałem 
przedstawicieli władz wojewódzkich, dowództwa Marynarki Wojennej 
i kombatantów, szkoła otrzymała sztandar. Otwarto także izbę pamięci 
narodowej poświęconą 1 SMBZ i Marynarce Wojennej PRL. Równo
cześnie szkolny szczep harcerski otrzymał imię „Żałogi ORP „Błyska
wica”.

25 MAJA

W Marynarce Wojennej gościł minister Obrony Republiki Indii Ra- 
masvamy Iver Venkataramana, który stał na czele indyjskiej delegacji 
wojskowej.

26 MAJA

Zarząd Główny Ligi Morskiej, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte i Polskie Towarzystwo Nautologiczne zor
ganizowały w Gdyni-Oksywiu sympozjum naukowe n.t. „Obrona morza 
i wybrzeża w polskiej myśli morskiej II Rzeczypospolitej”.
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28 MAJA

Minister Obrony Narodowej Wietnamskiej Republiki Socjalistycznej 
gen. armii Van Tien Dung złożył wizytę w naszym rodzaju sił zbroj
nych.

MAJ

W drugiej połowie miesiąca odbyło się szkolenie kierowniczej kadry 
Marynarki Wojennej. W trakcie szkolenia w szeregu nadmorskich gar
nizonach przeprowadzono ćwiczenia i pokazy, a także spotkania środo
wiskowe. Uczestnicy szkolenia odwiedzili m.in. Żarnowiec i Szczecin.

2 CZERWCA

W gdyńskim Teatrze Muzycznym odbył się uroczysty koncert z oka
zji 40-lecia Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

7 CZERWCA

Z długotrwałego rejsu szkoleniowego powrócił do Gdyni zespół 
okrętów w składzie: niszczyciel rakietowy „Warszawa”, okręty hydro
graficzne ORP „Arctowski” i ORP „Nawigator”. Okręty odwiedziły Ro- 
stock i złożyły wieniec w miejscu przypuszczalnego zatopienia ORP 
„Orzeł”. Niszczyciel ORP „Warszawa” kilka dni przebywał w Murmań
sku. Załoga okrętu odwiedziła m.in. groby polskich marynarzy, którzy 
polegli lub zmarli z ran odniesionych w walkach w obronie konwojów.

17 CZERWCA

Cały stan osobowy Marynarki Wojennej wybierał radnych do rad 
narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego, zaproponowanych 
przez Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.

26—30 CZERWCA

W Świnoujściu odbyła się doroczna Parada Marynarskiej Estrady. 
Zespoły występowały również w Szczecinie, Międzyzdrojach i Dziw
nowie.

3 LIPCA

Młodzież kubańska z I Brygady im. Carlosa Roloffa Miałowskiego 
gościła w Marynarce Wojennej.
19—23 LIPCA

Z okazji 40-lecia Polski Ludowej do Gdyni przybyły z oficjalną 
wizytą okręty Floty Bałtyckiej ZSRR i Ludowej Marynarki NRD. 
W skład zespołu radzieckiego wchodził flagowy krążownik rakietowy 
„Groznyj” i dozorowiec „Swirepyj”, a zespołu niemieckiego — okręt 
szkolny „Wilhelm Pieck” i duży ścigać okrętów podwodnych „Parchem”. 
Na okrętach przybyli: dowódca Floty Bałtyckiej ZSRR admirał Iwan 
Matwiejewicz Kapitaniec i dowódca Ludowej Marynarki NRD admirał 
Wilhelm Ehm. Załogom w trakcie wizyty patronowały największe gdyń
skie zakłady pracy.
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23—27 LIPCA

Na Bałtyku przeprowadzono szkolenie okrętów Marynarki Wojennej 
pod kryptonimem „Reda-84”.

7—11 SIERPNIA

Na zaproszenie dowódcy Marynarki Wojennej w naszym rodzaju sił 
zbrojnych przebywał znany pisarz Jan Dobraczyński — przewodniczący 
Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Odbył on szereg spot
kań środowiskowych.

20—26 SIERPNIA

XX Jubileuszowy rejs morski nauczycieli na trasie Gdynia—Gdańsk 
—Hel—Rostock—Gdynia zorganizowali dla 167 wyróżniających się pe
dagogów z całego kraju: Główny Zarząd Polityczny WP, Dowództwo MW 
i Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Nauczycieli zaokrętowano na 
okręty szkolne ORP „Gryf” i ÓRP „Wodnik”.

23 SIERPNIA

Na pokładzie okrętu-muzeum „Błyskawica” powitano 2 milionowego 
zwiedzającego, którym był pracownik Huty „Warszawa” Zbigniew So
bótka.

24—28 SIERPNIA

W Gdyni przebywał okręt szkolny Ludowej Marynarki NRD „Wil
helm Pieck” ze słuchaczami stralsundzkiej szkoły oficerskiej na po
kładzie.

SIERPIEŃ

Na początku miesiąca w Marynarce Wojennej przebywali przedsta
wiciele aparatu partyjno-politycznego bułgarskiej Marynarki Wojennej: 
kpt. I rangi Dymitr Petleszew i kpt. II rangi Walentin Dymitrow.

Okręty szkolne Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohate
rów Westerplatte uczestniczyły w szeregu atrakcyjnych rejsach szkole
niowych. ORP „Iskra” zawijał m.in. do Rostocku i Leningradu, a ORP 
„Wodnik” po upłynięciu Europy odwiedził Warnę i Sewastopol.
1 WRZEŚNIA

W 45 rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę na Wester
platte odbyła się wielka patriotyczna manifestacja pokojowa społeczeń
stwa Wybrzeża. Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz par
tyjnych i państwowych na czele z członkiem Biura Politycznego, sekre
tarzem KC PZPR Kazimierzem Barcikowskim i wicepremierem Mie
czysławem Rakowskim. Licznie przybyła młodzież apelowała do społe
czeństwa całego świata o wspólny wysiłek w walce o pokój.
15 WRZEŚNIA

Na OM „Błyskawica” przebywał składający wizytę w Marynarce 
Wojennej minister Spraw Wewnętrznych Nikaragui gen. Tomas Borge 
Martinez.
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16 WRZEŚNIA

Na pokładzie niszczyciela rakietowego „Warszawa” minister Obrony 
Narodowej gen. broni Florian Siwicki dokonał uroczystego aktu pro
mocji absolwentów Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Pierwsi byli 
promowani ppor. mar. Marek Unicki i ppor. mar. Ryszard Demczuk.

WRZESIEŃ

Zarząd Polityczny MW zorganizował dla przodujących kierowni
ków grup szkolenia politycznego podróż wojskowo-historyczną szlakiem 
1 Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego. Wśród uczestników 
byli weterani 1 SMBZ: kmdr w st. spocz. Leon Doroszewski, kmdr por. 
w st. spocz. Władysław Trzciński i chor, w st. spocz. Rcman Radzie
jowski. Trasa podróży wiodła z Lublina przez Warszawę, Włocławek. 
Toruń i Gdańsk.

3 PAŹDZIERNIKA

W naszym rodzaju sił zbrojnych gościła delegacja Wydziału Poli
tycznego Armii Sandinowskiej Nikaragui pod przewodnictwem kpt. Ri- 
carda Pereiry.

5—8 PAŹDZIERNIKA

Pod flagą dowódcy Marynarki Wojennej PRL w Rostocku przeby
wał z wizytą przyjaźni zespół naszych okrętów w składzie: ORP „Gryf”, 
ORP „Hutnik” i ORP „Gopło”. W trakcie wizyty marynarze zapoznali 
się z 35-letnim dorobkiem socjalistycznego budownictwa w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej. Równocześnie Rostock wizytował zespół 
okrętów Floty Bałtyckiej Związku Radzieckiego.

12 PAŹDZIERNIKA

W garnizonach Marynarki Wojennej uroczyście obchodzono Dzień 
Wojska Polskiego.

Szef Sztabu MW kmdr dypl. Piotr Kołodziejczyk otrzymał akt no
minacyjny na stopień kontradmirała.

Wpisem do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich wyróżniony zo
stał zastępca dowódcy MW do spraw politycznych kontradmirał Ludwik 
Dutkowski.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Rumi otrzymała imię wiceadmirała Zdzi
sława Studzińskiego. W czasie uroczystości z udziałem przedstawicieli 
władz miasta, dowództwa Marynarki Wojennej i rodziny patrona wrę
czono szkole sztandar i otwarto Izbę Pamięci poświęconą osobie wice
admirała Z. Studzińskiego i ludowej Marynarce Wojennej.

20 PAŹDZIERNIKA

Urząd Gospodarki Morskiej, Zarząd Główny Ligi Morskiej i Do
wództwo Marynarki Wojennej zorganizowało w Lublinie sympozjum 
popularno-naukowe p.t. „U progu Polski Ludowej na morzu”.
8 LISTOPADA

W czasie odprawy kierowniczej kadry Wojska Polskiego w War
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szawie odczytano rozkaz ministra Obrony Narodowej gen. armii Floria
na Siwickiego, w którym za wybitne osiągnięcia w służbie w 1984 roku 
wyróżnione zostały: Morska Brygada Okrętów Pogranicza im. kmdr, 
por. F. Dąbrowskiego i Komenda Portu Wojennego w Gdyni.

29—30 LISTOPADA

Dokonano dorocznego bilansu na odprawie szkoleniowej kierowni
czej kadry Marynarki Wojennej. Miano przodującego zespołu okrętów 
przyznano po raz drugi z kolei zespołowi ścigaczy okrętów podwodnych, 
a miano przodującego oddziału brzegowego MW — jednostce łączności. 
Przodującymi okrętami uznano: w grupie okrętów bojowych — ORP 
„Grunwald”, którym dowodzi kpt. mar. Wojciech Zwierzchowski, 
a w grupie okrętów specjalnych — ORP „Iskra” pod dowództwem kpt. 
mar. Czesława Dyrcza. Za bardzo dobre wyniki w szkoleniu i wychowa
niu nagrodzono również załogę ORP „Gniewko” i dział elektromecha
niczny niszczyciela ORP „Warszawa”.

7 GRUDNIA

W Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu odbyło się uroczyste 
spotkanie otwierające obchody 25-lecia Organizacji Rodzin Wojskowych 
w Marynarce Wojennej.

8—9 GRUDNIA

Wyższa Szkoła Morska w Gdyni gościła uczestników III Kongresu 
Kultury Morskiej. Wśród obradujących znalazło się liczne grono przed
stawicieli Marynarki Wojennej.

15—16 GRUDNIA

W Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej im. Fran
ciszka Zubrzyckiego w Ustce odbyła się inauguracja obchodów 40-lecia 
Marynarki Wojennej PRL. Zorganizowana została konferencja histo
ryczna poświęcona 40-leciu ludowej Marynarki Wojennej, 40 rocznicy 
powstania 1 Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego oraz Cen
trum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej, a także spotkanie 
żołnierzy 1 SMBZ z marynarzami w pododdziałach i uroczysta akade
mia. Równocześnie środowisko 1 SMBZ wybrało prezesem swojego klu
bu kmdr, w st. spocz. Eugeniusza Jereczka. W dniu następnym na placu 
apelowym przeprowadzono uroczystą przysięgę wojskową.

17 GRUDNIA

Obradowała w Gdyni IV Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 
ZSMP Marynarki Wojennej, która dokonała podsumowania dorobku or
ganizacji w minionej 3-letniej kadencji. W referacie sprawozdawczym 
stwierdzono m.in., że wartość czynów marynarskich na rzecz gospodarki 
narodowej wyniosła 6,48 min zł., na rzecz wojska — 14,2 min zł., a na 
konto budowy Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki wpła
cono 780 tys. zł. Obecnie ZSMP zrzesza ok. 60% marynarskiej młodzie
ży. Nowym przewodniczącym Rady Młodzieżowej MW został wybrany 
por. mar. Tadeusz Zarzycki.
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GRUDZIEŃ

Z okazji 36 rocznicy zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego 
w Jacht Klubie MW odbyło się uroczyste spotkanie Komitetu PZPR 
Marynarki Wojennej z grupą zasłużonych członków partii. Za długoletnią 
i aktywną działalność 18 towarzyszom przyznano tytuły „Zasłużonego 
wojskowego działacza partyjnego”.

19 8 5

2 STYCZNIA

W porcie wojennym w Gdyni-Oksywiu odbyła się coroczna inaugu
racja roku szkoleniowego, na którą przybył dowódca Marynarki Wojen
nej admirał Ludwik Janczyszyn.

14 STYCZNIA

W Gdyni odbyło się tradycyjne spotkanie kierownictwa Marynarki 
Wojennej z szefami Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych re
gionów nadmorskich oraz oficerami z Zarządu Politycznego, organów 
ścigania i sprawiedliwości Marynarki Wojennej. W dyskusji omówiono 
zagadnienia współpracy obu środowisk.

17 STYCZNIA

Podpisano porozumienie o współpracy między sopockim Biurem 
Wystaw Artystycznych, gdańskimi związkami twórczymi plastyków, 
a Dowództwem Marynarki Wojennej. Ma ono zapewnić ścisłe współ
działanie w upowszechnianiu dzieł sztuki.

STYCZEŃ

Zespół okrętów hydrograficznych obchodził jubileusz 25-lecia swe
go istnienia. Z tej okazji jednostka została uhonorowana medalem „Za 
zasługi dla Marynarki Wojennej”.

Rozpoczęła się akcja sprawozdawcza PZPR w Marynarce Wojen
nej.

W związku z przypadającym w bieżącym roku 40-leciem zwycięstwa 
nad faszyzmem, 40-leciem powrotu ziem zachodnich i północnych do 
Macierzy oraz 30 rocznicą podpisania Układu Warszawśkiego, Zarząd 
Główny ZSMP ogłosił nową kampanię p.n. „Na straży zwycięstwa Oj
ców”, mającą na celu uczczenie czynami tych doniosłych jubileuszy. 
Młodzież w marynarskich mundurach przystąpiła do realizacji zgłoszo
nych licznie zobowiązań.

2 LUTEGO

Zespół okrętów ratowniczych MW oraz Hufiec ZHP Żyrardów za
warli porozumienie o współpracy w dziedzinie wychowania dzieci i mło
dzieży.

W Jacht Klubie MW „Kotwica” dowódca Marynarki Wojennej ad
mirał Ludwik Janczyszyn spotkał się z najlepszymi sportowcami WKS 
„Flota”.
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12 LUTEGO

Delegacja Marynarki Wojennej wzięła udział w organizowanych 
w Gdyni przez Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego uroczystoś
ciach związanych z 65 rocznicą historycznych zaślubin z Bałtykiem.

15 LUTEGO

W Gdyni obradował XIII Walny Zjazd Oddziału PTTK Marynarki 
Wojennej. Prezesem wybrano ponownie kmdr. por. Leonarda Budniaka.

19 LUTEGO

Na gdyńskim Skwerze Kościuszki z udziałem delegacji Marynarki 
Wojennej odbył się apel poległych poświęcony pamięci 24 ofiar kata
strofy drobnicowca PLO — ms „Busko Zdrój”.

LUTY

W końcu miesiąca obchodzono w Marynarce Wojennej „Tydzień 
przyjaźni i braterstwa broni”. Z tej okazji w kino-teatrze „Grom” w Gdy- 
ni-Oksywiu odbył się uroczysty koncert, a w pozostałych morskich gar- 
nizowanach zorganizowano liczne imprezy okolicznościowe i kulturalne.

1 MARCA

W Peenemunde w ramach „Tygodnia przyjaźni i braterstwa broni” 
odbyło się spotkanie przyjaciół trzech bratnich flot — Floty Bałtyckiej 
ZSRR, Marynarki Wojennej PRL i Ludowej Marynarki NRD. Stronę 
polską reprezentowała 35-osobowa delegacja kadry i marynarzy ze świ
noujskiego garnizonu.

21 MARCA

W oksywskim Klubie Garnizonowym obradowała Konferencja Spra
wozdawcza PZPR Marynarki Wojennej.

23 MARCA

W Marynarce Wojennej gościli przewodnicy PTTK województw 
nadmorskich. W ramach sesji szkoleniowej zapoznali się oni z tradycja
mi i współczesną Marynarką Wojenną, z działalnością Muzeum Mary
narki Wojennej i Oddziału PTTK MW. Goście zwiedzili ekspozycję uz
brojenia i broni morskiej Muzeum Marynarki Wojennej, gdyński port 
wojenny i handlowy oraz Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej.

27 MARCA

W 40 rocznicę wyzwolenia Wybrzeża Gdańskiego władze partyjne 
i administracyjne Gdyni spotkały się z kombatantami — żołnierzami 1 
Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte i 1 Samodzielnego Mor
skiego Batalionu Zapasowego oraz wzięły udział w uroczystym koncercie 
w Teatrze Muzycznym. Nazajutrz na Skwerze Kościuszki odbyła się uro
czysta odprawa wart garnizonowych.
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29 MARCA

Z okazji 40-lecia wyzwolenia Gdańska odbyła się uroczysta sesja 
Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej oraz Rady Wojewódzkiej 
i Miejskiej PRON, w której wziął udział honorowy obywatel miasta, do
wódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskie
go, marszałek Związku Radzieckiego Wiktor Kulikow. Wieczorem na 
Targu Węglowym przeprowadzono apel poległych i złożono kwiaty pod 
pomnikami wyzwolicieli Gdańska.
29—31 MARCA

Na Ogólnopolskich Eliminacjach Dziecięcego Konkursu „Barwy 
Przyjaźni 85” w Łomży oksywski zespół „Jantarek” zajął pierwsze miej
sce.
MARZEC

W Dowództwie MW dokonano podsumowania działalności wynalaz- 
czo^racjonalizatorskiej w 1984 roku. Łącznie opracowano 515 projektów. 
Przyniosły one oszczędności w kwocie około 71 min zł.

26 MARCA

Z okazji 65 rocznicy urodzin i 40-lecia pracy twórczej znanego pi
sarza marynistę Jerzego Pertka odwiedziła w Poznaniu delegacja Mary
narki Wojennej.

2 KWIETNIA

W przededniu 40 rocznicy wkroczenia 1 Samodzielnego Morskiego 
Batalionu Zapasowego do Gdańska i Gdyni Klub Kombatantów Bata
lionu zorganizował uroczyste spotkanie jego członków. Nazajutrz przed
stawiciele Klubu uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Stoczni im. 
Lenina w Gdańsku.

19—23 KWIETNIA

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
gościła w swych murach słuchaczy Wyższej Szkoły Ludowej Marynarki 
NRD im. K. Liebknechta ze Stralsundu, przybyłych na pokładzie okrętu 
desantowego. Dowódcą rejsu był kmdr Ralf Einhoff.

20—21 KWIETNIA

Ogłoszono dni Ogólnopolskiego Czynu XII Światowego Festiwalu 
Młodzieży i Studentów „Moskwa 1985”. Młodzież marynarska wypra
cowała znaczne kwoty, które przeznaczono na częściowe pokrycie kosz
tów uczestnictwa. Realizowano również czyny społeczne dla uczczenia 
40-lecia Marynarki Wojennej PRL.

22—23 KWIETNIA

Odbyło się spotkanie Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej z Ma
rynarki Wojennej i Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Uczestnicy spot
kania zwiedzili m.in. garnizon helski oraz złożyli wiązanki kwiatów na 
cmentarzu Obrońców Helu.
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26—29 KWIETNIA

W Warszawie odbył się IV Zjazd ZSMP. Uczestniczyło w nim 14 
delegatów z Marynarki Wojennej.

4 MAJA

W 45 rocznicę zatonięcia w norweskim fiordzie Rombakken pod 
Narwikiem niszczyciela ORP „Grom” na pokładzie okrętu-muzeum 
„Błyskawica” odbył się apel poległych. W apelu m.in. uczestniczyli 
kombatanci i marynarze służący na ORP „Grom” oraz oficerowie z ni
szczyciela „Grom” II.

7 MAJA

W porcie wojennym w Gdyni-Oksywiu odbyła się uroczystość ża
łobna związana ze sprowadzeniem do kraju z Wielkiej Brytanii prochów 
kmdr. por. Borysa Karnickiego, jednego z najwybitniejszych polskich 
dowódców okrętów podwodnych w latach drugiej wojny światowej. Pro
chy komandora spoczęły na oksywskim cmentarzu.

9 MAJA

W jednostkach Marynarki Wojennej uroczyście obchodzono 40 rocz
nicę zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem, m.in. na Zbiórkach od
czytano okolicznościowe rozkazy ministra Obrony Narodowej i dowód
cy MW. W Gdyni przy dźwiękach syren i salwach salutu armatniego 
odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonowych. Na pokładzie okrę
tu-muzeum „Błyskawica” dowództwo Marynarki Wojennej spotkało 
się z grupą zasłużonych żołnierzy zawodowych.

Na Westerplatte oraz na cmentarzach wojskowych przedstawiciele 
władz politycznych, administracyjnych, wojskowych oraz społeczeństwa 
Wybrzeża złożyli hołd poległym żołnierzom polskim i radzieckim.

Przedstawiciele Marynarki Wojennej wzięli udział (w grupie kom
batantów) w defiladzie w Dniu Zwycięstwa na moskiewskim Placu Czer
wonym.

W Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplat
te nadano Sali Rady Naukowej imię komendanta WSMW w latach 1971 
—1983 kontradmirała dr Witolda Glińskiego.

10 MAJA

Wdowa po kmdr por. Borysie Karnickim dr Jadwiga Karnicka wraz 
z córkami przebywała na pokładzie OM „Błyskawica”, gdzie przekazała 
na ręce kierownika Muzeum Marynarki Wojennej kmdr. dr. Rafała Wit
kowskiego pamiątki po mężu, tj. płaszcz, mundur z okresu drugiej woj
ny światowej oraz miniaturki wszystkich odznaczeń.

14 MAJA

W 30 rocznicę podpisania Układu Warszawskiego w Marynarce Wo
jennej odbyło się szereg imprez okolicznościowych.
15—16 MAJA

Podczas pobytu w naszym kraju delegacji organizacji młodzieżo
wych, działających w siłach zbrojnych państw-stron Układu Warszaw
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skiego, goście odwiedzili Marynarkę Wojenną. Działacze młodzieżowi 
zwiedzili Stocznię MW im. Dąbrowszczaków, OM „Błyskawica” oraz 
port wojenny w Gdyni-Oksywiu, gdzie spotkali się z aktywem ZSMP 
Marynarki Wojennej.

15—17 MAJA

W Marynarce Wojennej gościli komendanci wojskowych instytu
tów historycznych państw-członków Układu Warsząwskiego. W Helu 
uczestniczyli w konferencji nt. „Historia wojskowa obszarem walki ide
ologicznej” oraz w pokazie dokumentalnych filmów historycznych. Goś
cie złożyli wieniec pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte oraz zwie
dzili gdańską Starówkę, OM „Błyskawica” i ekspozycję uzbrojenia i bro
ni morskiej Muzeum Marynarki Wojennej.

17—21 MAJA

Z okazji 40-lecia zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem i 30-le- 
ciem Układu Warszawskiego w Leningradzie przebywał z oficjalną wi
zytą przyjaźni zespół okrętów Marynarki Wojennej w składzie: niszczy
ciel ORP „Warszawa” i okręt desantowy ORP „Siekierki”. Na czele ze
społu stał dowódca MW admirał L. Janczyszyn.

22—26 MAJA

W Gdyni przebywała z oficjalną wizytą fińska korweta „Karjala” 
(wyporność 650 t) pod dowództwem kmdr ppor. Matti Nykanena. Na 
okręcie przybył również szef fińskiej floty przybrzeżnej kmdr Seppo 
Reinivuo.

26—30 MAJA

Do Gdyni przybył z rewizytą zespół okrętów Floty Bałtyckiej ZSRR, 
składający się z flagowego krążownika rakietowego „Groznyj” i niszczy
ciela rakietowego „Nieukratimyj”. Na czele zespołu radzieckich okrę
tów stał dowódca Floty Bałtyckiej ZSRR admirał Konstantin W. Ma
karów. W bogatym programie pobytu znalazły się liczne spotkania 
z polskimi marynarzami, zwiedzanie Trójmiasta oraz występy Zespołu 
Pieśni i Tańca, a także Orkiestry Floty Bałtyckiej.

28 MAJA

W oksywskim Klubie Garnizonowym odbyło się sympozjum histo
ryczne z okazji 40 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem oraz 30-lecia 
Układu Warszawskiego. Organizatorami sympozjum byli: Zarząd Poli
tyczny MW i Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów We
sterplatte.

MAJ

W Ueckermiinde odbyło się spotkanie załóg okrętów trzech bratnich 
flot ze społeczeństwem. Marynarkę Wojenną reprezentowały dwa okręty: 
„OPa-324” i ,,KPa-163” z Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza im. 
kmdr. por. Franciszka Dąbrowskiego.
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W końcu miesiąca w daleki rejs szkoleniowy na Ocean Atlantycki 
wyruszył niszczyciel rakietowy „Warszawa”. Na Morzu Północnym 
w miejscu przypuszczalnego zatonięcia ORP „Orzeł” załoga złożyła wie
niec.

4—10 CZERWCA

Na trasie Gdynia—Hel—Świnoujście-—Szczecin i z powrotem odbył 
się na pokładzie okrętu szkolnego ÓRP „Gryf” I morski rejs aktywu 
PTTK.

5 CZERWCA

W czasie pobytu delegacji okrętu-muzeum „Błyskawica” w Po
znaniu, w’ dowód uznania zasług w popularyzacji spraw morza i Mary
narki Wojennej w Wielkop-olsce, Prezydium Miejskiej Rady Narodo
wej wyróżniło historyczny okręt Odznaką Honorową Miasta Poznania.

20 CZERWCA

W Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej im. Fr. 
Zubrzyckiego w Ustce odbyła się konferencja prasowa zwołana z okazji 
zbliżających się obchodów 40-lecia Marynarki Wojennej PRL. Dzien
nikarze obserwowali także na jednym z morskich poligonów nocne ćwi
czenia — wysadzenie desantu morskiego.

21 CZERWCA

Z okazji 40-lecia powstania Marynarki Wojennej PRL, w salonie 
kaprów na OM „Błyskawica” odbyło się uroczyste posiedzenie Egzeku
tywy Komitetu PZPR Marynarki Wojennej. Uczestniczyli w nim wszys
cy byli pierwsi sekretarze, którzy sprawowali tę funkcję w Marynarce 
Wojennej.

22 CZERWCA

W Szczecinie zainaugurowano centralne obchody tegorocznych Dni 
Morza. Zbiegły się one z 40-leciem zwycięstwa nad hitlerowskim fa
szyzmem i 40-leciem powrotu Polski nad Bałtyk, piastowskie ziemie za
chodnie i północne.

W porcie wojennym w Gdyni-Oksywiu odbył się wiec przyjaźni 
z udziałem marynarzy trzech bratnich flot: Floty Bałtyckiej ZSRR, Lu
dowej Marynarki NRD i MW PRL.

25 CZERWCA

W oksywskim Klubie Garnizonowym odbyła się sesja wojskowo-hi- 
storyczna poświęcona 40-leciu Marynarki Wojennej PRL. W czasie ob
rad wygłoszono 3 referaty i 13 komunikatów. Uczestnicy sesji zwiedzili 
wystawę wydawnictw o Marynarce Wojennej oraz osiągnięć sportowych 
W’KS „Flota”.

25—30 CZERWCA

Na obiektach sportowych w Gdyni-Oksywiu odbyła się Spartakiada 
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40-lecia Marynarki Wojennej w sporcie masowym. W punktacji zespo
łowej zwyciężyła reprezentacja garnizonu Hel.

29 CZERWCA

W związku z 40 rocznicą powstania Marynarki Wojennej PRL do
wódca Marynarki Wojennej wydał rozkaz, w którym m.in. polecił prze
prowadzić uroczysty apel poległych przed okrętem-muzeum „Błyskawi
ca”, a nazajutrz we wszystkich jednostkach uroczyste apele poległych 
oraz oddać salut 21 salw. Jednocześnie rozkaza w dniu 30 czerwca 
podnieść wielką galę banderową na okrętach i przeprowadzić parady 
burtowe w portach: Gdańsk, Gdynia, Hel, Kołobrzeg, Świnoujście. Po
lecił również przeprowadzić przed Pomnikiem Wdzięczności w Gdyni 
uroczystą odprawę wart, wystawionych przez jednostki Marynarki Wo
jennej.

W oksywskim Klubie Garnizonowym odbyło się uroczyste posiedze
nie Rady Wojskowej Marynarki Wojennej, a następnie w kinoteatrze 
„Grom” akademia z okazji jubileuszu 40-lecia Marynarki Wojennej PRL. 
W uroczystościach uczestniczyli m.in. członek Biura Politycznego KC 
PZPR Stanisław Kaukus, kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej mini
ster Jerzy Korzonek, wiceminister Obrony Narodowej, szef GZP WP, 
gen. broni Józef Baryła, przedstawiciele sojuszniczych flot — dowódca 
Floty Bałtyckiej ZSRR admirał Konstantin Makarów, jego zastępca do 
spraw politycznych wiceadmirał Iwan Alikow oraz kontradmirałowie 
Hans Hoffman i Hans Hesse z dowództwa Ludowej Marynarki NRD.

Na stadionie gdyńskiego Klubu Sportowego „Arka” odbyło się wiel
kie widowisko plenerowo-artystyczne, w którym wzięli udział artyści, 
sportowcy i marynarze.

W godzinach popłudniowych obok Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni 
przeprowadzono pokaz ratownictwa morskiego przy użyciu środków, ja
kimi dysponuje Marynarka Wojenna. Pokaz oglądali także attache woj
skowi akredytowani w Polsce.

W związku z jubileuszem 40-lecia morskiego rodzaju sił zbrojnych 
Ministerstwo Łączności wprowadziło do obiegu znaczek pocztowy o war
tości nominalnej 5 zł, przedstawiający sylwetkę okrętu szkolnego ORP 
„Iskra” (nakład 6 min sztuk) oraz koperty pierwszego dnia obiegu z oko
licznościowym datownikiem z sylwetką niszczyciela ORP „Warszawa” 
i napisem pamiątkowym „40 rocznica Marynarki Wojennej PRL”.

30 CZERWCA

Obchodzono jubileusz 40-lecia powstania Marynarki Wojennej PRL. 
W jednostkach i na okrętach odbyły się liczne imprezy kulturalno-roz- 
rywkowe. Ogółem w imprezach wzięło udział około 100 tys. ludzi.

CZERWIEC

W Gdyni otwarto wystawę dorobku racjonalizatorów Marynarki 
Wojennej w minionym 40-leciu. Ogółem opracowano 13 103 projekty, 
których autorami było ponad 17 tys. osólb. Łączne efekty ekonomiczne 
sięgają kwoty 650 min zł.
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2 LIPCA

W gmachu Dowództwa Marynarki Wojennej odbyło się zakończenie 
kolejnego roku szkolenia partyjnego. Szkoleniem objęto 951 osób.

4 LIPCA

Na okręcie-muzeum „Błyskawica” odbyło się spotkanie tworzącego 
się Towarzystwa Przyjaciół tego okrętu, z udziałem m.in. przedstawi
cieli dowództwa Marynarki Wojennej, Zarządu Głównego RSW „Pra- 
sa-Książka-Ruch” i redakcji miesięcznika „Morze”. W trakcie spotkania 
nastąpiło przekazanie 1 min zł uzyskanego ze sprzedaży kalendarza „Mo
rze” 1985 na rzecz utrzymania okrętu-muzeum „Błyskawica”.

5 LIPCA

Z okazji 35-lecia narodzin gazety Marynarki Wojennej „Na Straży 
Wybrzeża”, której tradycje kontynuuje tygodnik „Bandera”, w gdyń
skim Klubie MW odbyło się spotkanie kierownictwa Zarządu Politycz
nego Marynarki Wojennej z zespołem redakcyjnym i gronem jego nie
etatowych współpracowników. W uznaniu osiągnięć redakcję tygodnika 
wyróżniono — po raz trzeci — medalem „Za Zasługi dla Marynarki Wo
jennej”.

9—14 LIPCA

Na XIX Festiwalu Pieśni Żołnierskiej w Kołobrzegu solistka Zespo
łu Estradowego MW „Flotylla” Maria Warzyńska zdobyła „Srebrny 
Pierścień”.

22 LIPCA

Święto Odrodzenia Polski przebiegało w Marynarce Wojennej pod 
znakiem licznych imprez okolicznościowych.

Komenda Portu Wojennego w Helu otrzymała sztandar wojskowy 
ufundowany przez miejscowe społeczeństwo.

27 LIPCA

W Moskwie rozpoczął się XII Światowy Festiwal Młodzieży i Stu
dentów. Marynarkę Wojenną reprezentowały trzy osoby.

27—31 LIPCA

W Świnoujściu odbyła się X Parada Marynarskiej Estrady. Najlep
szym zespołem okazały się świnoujskie „Pilersy”.
1—4 SIERPNIA

W ramach rejsu nawigacyjno-szkoleniowego okręt szkolny ORP „Is
kra” przebywał w fińskim porcie Kotka. Dowódcą rejsu był kmdr por. 
Janusz Haffner.

19—26 SIERPNIA

W XXI morskim rejsie nauczycieli na pokładzie okrętów szkolnych 
„Gryf” i „Wodnik” (od Gdyni przez Gdańsk—Hel—Świnoujście do Szcze
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cina) wzięło udział 364 wychowawców. W dotychczasowych rejsach 
uczestniczyło 7985 nauczycieli z całego kraju.

21 SIERPNIA

W Marynarce Wojennej gościła kolejna brygada kubańskiej mło
dzieży im. Karola Roloffa Miałowskiego. Goście zwiedzili OM „Błyska
wica”, port wojenny w Gdyni-Oksywiu, WSMW oraz spotkali się z do
wództwem Marynarki Wojennej i działaczami ZSMP. Wieczorem w ki
noteatrze „Grom” odbyły się występy zespołów artystycznych.

26—29 SIERPNIA

W Gdyni przebywał zespół czterech okrętów Ludowej Marynarki 
NRD ze słuchaczami stralsundzkiej Wyższej Szkoły LM NRD na pokła
dzie. Zespołem dowodził kmdr Dirk Kirszke. Gości przyjmowała WSMW.

27—31 SIERPNIA

Na zaproszenie Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej w Gdy
ni i Ustce przebywała delegacja Zarządu Politycznego Floty Bałtyckiej 
Związku Radzieckiego pod przewodnictwem kpt. I rangi Pawła W. Ka- 
szauskasa.

29 SIERPNIA

W oksywskim Klubie Garnizonowym Zarząd Polityczny Marynarki 
Wojennej i WSMW zorganizowali sympozjum na temat: „Teoria i prak
tyka marksizmu-leninizmu”. Uczestniczyli w nim m.in. oficerowie Za
rządu Politycznego Floty Bałtyckiej ZSRR.

SIERPIEŃ

W Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu zorganizowano spotka
nie kandydatów na posłów do Sejmu z wyborcami w mundurach. Wśród 
kandydatów był m.in. dowódca MW PRL admirał L. Janczyszyn.

1 WRZEŚNIA

Na Westerplatte odbyła się wielka manifestacja młodego pokolenia 
Polaków z udziałem m.in. marynarzy. Manifestujący uchwalili Apel Po
koju.

10—13 WRZEŚNIA

Na zaproszenie Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej w Gdyni 
i Ustce przebywała delegacja Zarządu Politycznego Ludowej Marynarki 
NRD z jej szefem kontradmirałem Hansem Hessem na czele.

15 WRZEŚNIA

Na pokładzie OM „Błyskawica” odbyła się promocja absolwentów 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte po
łączona z przysięgą podchorążych i kadetów I rocznika. Prymusem zo
stał ppor. mar. Wojciech Lach.
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17 WRZEŚNIA

W oksywskim Klubie Garnizonowym odbyło się spotkanie dowódz
twa Marynarki Wojennej z grupą przodowników wyszkolenia kończą
cych zasadniczą służbę wojskową.

21—22: WRZEŚNIA

Na oksywskich obiektach sportowych przeprowadzono XII Młodzie
żową Spartakiadę Sportów Obronnych Marynarki Wojennej. Zwyciężył 
zespół z Ustki. •;

WRZESIEŃ

W Zamościu odbyły się Mistrzostwa Wojska Polskiego w sporcie 
masowym. Marynarka Wojenna Wywalczyła drugie miejsce.

5—6 PAŹDZIERNIKA

Odpowiadając na apel koła ZSMP z pododdziału morskich sape
rów, w Marynarce Wojennej zorganizowano czyn społeczny popierający 
deklarację wyborczą Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego..

12 PAŹDZIERNIKA

Uroczyście obchodzono Dzień Wojska Polskiego w garnizonach 
i jednostkach Marynarki Wojennej.

Wpisem do „Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” wyróżniony 
został kmdr inż. Stanisław Łałak. .......

Przodująca jednostka Marynarki Wojennej otrzymała imię kmdr. 
Bolesława Romanowskiego, słynnego podwocjnika z okresu drugiej woj
ny światowej. Na uroczystość przybyli m.in. wiceminister Obrony Na
rodowej gen. broni Antoni Jasiński, przedstawiciele dowództwa Mary
narki Wojennej, władz cywilnych i organizacji społeczno-politycznych, 
kombatanci oraz córka patrona Zofia Rychel:

13 PAŹDZIERNIKA ..

W atmosferze powagi wybierano posłów do Sejmu PRL IX kaden
cji. Wśród nich znalazł się dowódca Marynarki Wojennej admirał L. 
Janczyszyn (Okręg Wyborczy nr 17 w Gdyni).. .

17 PAŹDZIERNIKA

Zakończył się dziesiąty sezon zwiedzania okrętu-muzeum. „Błyska
wica”. W 1985 roku zwiedziło go 272 844 osoby, a w całym 10-Ieciu 
2 355 441 osób. ■

21—22 PAŹDZIERNIKA-. ■

W Gdyni przebywał z wizytą okręt szkolny Ludowej Marynarki 
NRD. Gości podejmowała WSMW.
24 PAŹDZIERNIKA

W Marynarce Wojennej przebywała, bawiąca w naszym kraju ,na 
zaproszenie GZP WP, delegacja Głównego Zarządu Politycznego Węgier
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skiej Armii Ludowej na czele z zastępcą szefa GZP WAL gen. mjr. Ist- 
vanem Horwathem. Goście zwiedzili okręty podwodne, niszczyciel ra
kietowy ORP „'Warszawa”, oksywski Klub Garnizonowy i WSMW.

30 PAŹDZIERNIKA

Odbyła się uroczystość ostatniego opuszczenia bandery na okręcie 
podwodnym ORP „Kondor”. Przez ponad 20 lat pływania pod polską 
banderą okręt przebył około 86 tys. Mm, w tym 18 tys. Mm pod wodą.

W Ośrodku Szkolenia Sportowego MW w Gdyni-Oksywiu uroczyś
cie otwarto i przekazano WKS „Flota” salę do walki judo.

PAŹDZIERNIK

Wśród dorocznych laureatów nagród Ministra Obrony Narodowej 
w dziedzinie nauki i postępu techniczno-organizacyjnego znaleźli się 
w wyróżnionych zespołach m.in. kmdr mgr inż. Kazimierz Perzanowski, 
kmdr por. Franciszek Dziedzic (nagroda II stopnia za opracowanie tka
nin szklanych dla przemysłu okrętowego) oraz kmdr inż. Alfred Grądek 
(nagroda III stopnia za opracowanie systemu hydroakustycznego).

5 LISTOPADA

Z okazji 68 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Paździer
nikowej w sali oksywskiego kinoteatru „Grom” odbył się uroczysty kon
cert z udziałem zespołu estradowego „Plaj” z Mołdawskiej Socjalistycz
nej Republiki Radzieckiej.

8—9 LISTOPADA

Uroczyście obchodzono 40-lecie Szpitala Marynarki Wojennej. Z oka
zji jubileuszu odbyła się sesja historyczna oraz wydano specjalną publi
kację p.t. „Szpital Marynarki Wojennej 1945—1985 (Działalność i osiąg
nięcia)”.

13 LISTOPADA

Marynarka Wojenna gościła działaczy Komsomołu ZSRR. Goście 
zwiedzili m.in. port wojenny w Oksywiu, WSMW oraz Westerplatte.

Minister Obrony Narodowej przyjął odchodzącego w stan spoczynku 
gen. bryg. Henryka Rzepkowskiego. Pełnił on m.in. obowiązki zastępcy 
dowódcy Marynarki Wojennej.

21—22 LISTOPADA

Sekcja Geodezji Morskiej i Nawigacji Komitetu Geodezji PAN oraz 
Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej WSMW zorganizowały w mu- 
rach tej uczelni konferencję naukowo-techniczą poświęconą nawigacyj- 
no-hydrograficznemu i meteorologiczno-hydrologicznemu zabezpieczeniu 
działań na morzu.

28—29 LISTOPADA

W Gdyni odbyła się roczna odprawa szkoleniowa kierowniczej kadry 
Marynarki Wojennej, na której oceniono wyniki szkolenia w jubileuszo
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wym roku 40-lecia Marynarki Wojennej. Miano najlepszego okrętu 
w grupie okrętów bojowych nadano okrętowi patrolowemu „Zorza” (do
wódca: kpt. mar. Wiesław Dębski), a w grupie okrętów specjalnych — 
już po raz drugi — okrętowi ratowniczemu „Gniewko”, dowodzonemu 
przez st. chor. mar. Sławomira Rejmana. Za wieloletnie osiągnięcia bar
dzo dobrych wyników w szkoleniu i wychowaniu wyróżniono załogę ni
szczyciela ORP „Warszawa” i bkrętu podwodnego ORP „Kondor”. 
W rozkazie ministra Obrony Narodowej wyróżniony został zespół okrę
tów rakietowych i zespół okrętów hydrograficznych.

Za zdobycie I miejsca w mistrzostwach MW w sporcie masowym 
wyróżniono zespół Hel.

30 LISTOPADA
i

W Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu odbyło się sympozjum 
hystoryczne poświęcone 40-leciu istnienia zespołu okrętów podwodnych 
Marynarki Wojennej PRL z udziałem kadry, kombatantów i członków 
„Bractwa Okrętów Podwodnych”.

Koło ZSMP z okrętu-muzeum „Błyskawica” wystąpiło z godną do 
naśladowania inicjatywą honorowego oddawania krwi dla Centrum 
Zdrowia Matki Polki.

8 GRUDNIA

Ukazał się 1500 numer tygodnika Marynarki Wojennej „Bandera”.

16 GRUDNIA 
f

Rada Młodzieżowa Marynarki Wojennej podsumowała całoroczną 
pracę podległych ogniw. Miano „Najlepszego Koła ZSMP” otrzymało 
koło z okrętu patrolowego „OPa-324” i z punktu obserwacyjnego.

20 GRUDNIA

W Gdyni odbył się inauguracyjny zjazd Towarzystwa Przyjaciół 
okrętu-muzeum „Błyskawica”. Prezesem Towarzystwa został kmdr dr 
Kryspin Lech.

GRUDZIEŃ

Ukazał się dziewiąty numer „Biuletynu Historycznego” Muzeum 
Marynarki Wojennej, w znacznej części poświęcony 40 rocznicy powsta
nia Marynarki Wojennej PRL.



355.412-9 Historia PL ISSN 0137-5539
Marynarki Wojennej

Witkowski R.: Piękny jubileusz sławnego okrętu (50 lat 
ORP „Błyskawica”).

Biuletyn Historyczny 1987, nr 10, s. 5-18

Przedstawienie 50-letniej służby pod biało-czerwoną 
banderą ORP „Błyskawica”.
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355.403-14 Muzea — PL ISSN 0137-5539
działalność naukowo-historyczna

Rusak J.: Okręt-muzeum „Błyskawica” obiektem muzeal
nym szczególnej rangi.

Biuletyn Historyczny 1987 nr 10, s. 19-33

Omówienie roli niszczyciela „Błyskawica” jako okrętu- 
-muzeum.
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355.623 Okręty wojenne PL ISSN 0137-5539

Wolbek K., Podoski W.: Uzbrojenie ORP „Błyskawica” 
w latach 1937—1987.

Biuletyn Historyczny 1987, nr 10, s. 34-48

Opis zmian uzbrojenia niszczyciela „Błyskawica” od 
1937 do 1987 r.
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359.444 Okręty szkolne PL ISSN 0137-5539

Białek W.: Z rejsów zagranicznych ORP „Iskra”.

Biuletyn Historyczny 1987 nr 10, s. 49-73

Omówienie rejsów zagranicznych okrętu szkolnego „Is
kra”.
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93/92/092 Wspomnienia. Historia PL ISSN 0137-5539

Węglarz Z.: Okres wojny na ORP „Piorun”.

Biuletyn Historyczny 1987, nr 10, s. 74-94

Wspomnienia oficera broni podwodnej niszczyciela ORP 
„Piorun” z lat 1942—1944.
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355.412-9 Historia PL ISSN 0137-5539
Marynarki Wojennej

Wojciechowski Z.: Pierwsze lata działalności Polskiej Zjed
noczonej Partii Robotniczej w ludowej Marynarce Wo
jennej.

Biuletyn Historyczny 1987, nr 10, s. 95-112

Omówienie działalności PZPR w Marynarce Wojennej 
do 1952 r.
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PL ISSN 0137-5539355.20 Szkolenie
i wychowanie wojskowe

Zabiegliński K.: Z badań nad kształtowaniem świadomości
historycznej marynarzy zasadniczej służby wojskowej.

Biuletyn Historyczny 1987, nr 10, s. 113-120

Przedstawienie wyników badań nad kształtowaniem 
świadomości historycznej marynarzy zasadniczej służby 
wojskowej.
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929. Biografie indywidualne

Mielczarek R., Wojciechowski Z.: 
służonych oficerów Marynarki

PL ISSN 0137-5539

Wybrane życiorysy za- 
Wojennej.

Biuletyn Historyczny 1987, nr 10, s. 121-134

Przedstawienie biografii kmdr. Mikołaja Berensa 
i kontradmirała Adama Mohuczego.
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355.403-14 Muzea — PL ISSN 0137-5539
działalność naukowo- 
historyczna

Rusak J.: Nabytki Muzeum Marynarki Wojennej w latach 
1980—1986.

Biuletyn Historyczny 1987, nr 10, s. 135-143

Opis nabytków Muzeum Marynarki Wojennej za lata 
1980—1986.
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355.412-9 Historia
Marynarki Wojennej

Wojciechowski Z.: Ważniejsze daty 
rynarki Wojennej 1980—1985.

PL ISSN 0137-5539

z dziejów ludowej Ma-

Biuletyn Historyczny 1987, nr 10, s. 144«180

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w rozwoju Ma
rynarki Wojennej PRL w okresie lat 1980—1985.
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