


W 1989 roku obchodzo
na jest uroczyście 50 rocz

nica wybuchu II wojny 
światowej. Do niej nawią
zują zamieszczone w nu
merze publikacje: kmdr, 
w st. spocz. dr. Rafała 
Witkowskiego pt. „Mamy 
rozkaz cię utrzymać...”, 
kmdr. dr. Józefa Wiesława 
Dyskanta „Pekin” czy 
„Peking”, kmdr. ppor. inż. 
Krzysztofa Wolbeka i Wik
tora Podoskiego „Okręty 
polskiego Września”, dr. 
Jarosława Rusaka „Pa
miątki z obrony Wybrze
ża 1939 roku w zbiorach 
Muzeum Marynarki Wo
jennej” oraz kpt. ż.w. Mi
chała Sawańczuka „Relacja 
z kampanii wrześniowej 
na ORP „Sęp”. Nawiązują 
do niej również „Wspom
nienia ze służby na ORP 
„Burza” w latach 1939— 
—1940” pióra kmdr, ppor; 
w st. spocz. Zbigniewa Wę
glarza.

Nieco innej problema
tyki dotyczą pozostałe ma
teriały. Kmdr w st. spocz. 
Wojciech Francki w obszer
nym artykule zatytułowa
nym „Dwie mogiły jeniec
kie w Dobiegniewie i jed
na w Nieszawie” dzieli 
się swymi wspomnieniami 
o zasłużonych oficerach: 
kmdr. dypl. Stefanie Fran
kowskim, mjr. sap. inż. 
Mieczysławie Kruszewskim 
i kmdr. ppor. inż. Helio- 
dorze Laskowskim. Z kolei 
kmdr w st. spocz. Julian 
Czerwiński przedstawia w 
swoim materiale uwagi i 
uzupełnienia do artykułu 
kmdr. dr. Władysława 



Białka pt. „Z rejsów za
granicznych ORP „Iskra” 
opublikowanego w „Biule
tynie Historycznym” Nr 10.

Dwie kolejne rozprawy: 
kmdr. ppor. dr. Zbigniewa 
Wojciechowskiego pt. „Ma
rynarka Wojenna w wiel
kich akcjach społeczno- 
-politycznych lat 1945— 
—1955” i kmdr. ppor. dr. 
Bogdana Zalewskiego pt. 
„Udział Marynarki Wojen
nej PRL w ogólnopolskich 
akcjach społeczno-politycz
nych w latach 1957—1966”, 
dotyczą istotnego frag
mentu dziejów Marynarki 
Wojennej w okresie po
wojennym.

Ponadto w numerze opu
blikowano opracowane 
przez kmdr, w st. spocz. 
dr. Rafała Witkowskiego 
„Sprawozdanie z obchodów 
50-lecia ORP „Błyskawica”, 
której to rocznicy poświę
cony był poprzedni „Biu
letyn Historyczny”.

W części dokumenta
cyjnej zamieszczono dalsze 
życiorysy zasłużonych ofi
cerów Marynarki Wojen
nej: kontradmirała Józefa 
Unruga — opracowany 
przez doc. dr. hab. Zbig
niewa Machalińskiego, 
kmdr. por. Borysa Karnic- 
kiego — napisany przez 
mgr. Aleksandra Gośka, 
kmdr. dr. med. Kaźmie
rza Bielawskiego — w 
opracowaniu kpt. lek. med. 
Winicjusza Dietziusa oraz 
kmdr. Stanisława Miel
czarka — którego autorem 
jest kmdr ppor. dr. Zbig
niew Wojciechowski.
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KMDR W ST. SP. DR RAFAŁ WITKOWSKI

MAMY ROZKAZ CIĘ UTRZYMAĆ... 
(w 50 rocznicę obrony wybrzeża)

Półwiecze wojny polsko niemieckiej oraz wybuchu drugiej wojny 
światowej, jakie przypada iwe wrześniu tego roku, skłania do przypom
nienia wybranych faktów dotyczących działań w obronie polskiego wy
brzeża morskiego, jak również do zastanowienia się nad bardziej ogól
nymi zagadnieniami związanymi z możliwością obrony morza oraz 
wybrzeża.

W kręgach Sztabu Głównego i Generalnego Inspektoratu Sił Zbroj
nych powszechne było przekonanie o braku możliwości efektywnej 
obrony wybrzeża, stanowiącego najbardziej na północ wysuniętą część 
przedwojennego Pomorza. Dobitny wyraz takiemu poglądowi dawały 
m.in. dwa memoriały opracowane na kilka lat iprzed wojną przez gen. 
bryg. Tadeusza Kutrzebę. Wskazywano w nich na wyjątkowo nieko
rzystne położenie geograficzne Pomorza i wybrzeża oraz na jego bez
pośrednie zagrożenie w wypadku ataku niemieckiego wychodzącego 
z Pomorza Środkowego i z terytorium Wolnego Miasta Gdańska. W kon
sekwencji postulowano nieangażowanie w dbronę wybrzeża nadmier
nych sił i nierozbudowywanie umocnień. Wybrzeże, a szerzej obszar 
nadmorski (powiaty Wejherowo i Kartuzy oraz miasto Gdynia) przy
jęto uważać za obszar „strategicznie martwy”. .

Zgodnie z takim poglądem naczelnych władz wojskowych Marynarka 
Wojenna napotykała zawsze duże trudności w uzyskiwaniu funduszów 
z budżetu Ministerstwa Spraw Wojskowych, zarówno na rozbudowę 
floty, jak i organizowanie obrony wybrzeża od strony morza i lądu. 
Wystarczy wspomnieć, że w 1939 roku do jedynych obiektów typu for
tyfikacyjnego należały stanowiska czterech dział kal. 152,4 mm uloko
wane na cyplu Półwyspu Helskiego (tzw. bateria cyplowa im. Heliodora 
Laskowskiego). Dopiero wiosną 1939 roku, a więc już w okresie zagro
żenia wojennego, przystąpiono do wznoszenia na zachód od Jastarni 
czterech schronów bojowych, których do wybuchu wojny nie zdążono 
jednak ukończyć. Obiekty typu fortyfikacyjnego znajdowały się także 
na Westerplatte (koszary, wartownie), ale w tym wypadku decyzję o ich 
budowie podjęto w obliczu możliwego hitlerowskiego zamachu stanu 
w Gdańsku. Zagadnienie składnicy amunicyjnej na Westerplatte i jej 
koniecznej obrony wynikało z uprawnień polskich w Wolnym Mieście 
Gdańsku, miało więc nie tylko aspekt wojskowy, ale również duże zna
czenie polityczne i prestiżowe.
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Kiedy wiosną 1939 roku groźba agresji Niemiec hitlerowskich stała 
się realna, Obszar nadmorski nie był przygotowany do obrony. Konsek
wencją priorytetu budowy okrętów na stoczniach zagranicznych i kra
jowych, jaki obowiązywał w okresie pokojowym, było zaniedbanie obrony 
od strony lądu. Dwa morskie bataliony strzelców w Wejherowie i Gdyni- 
Redłowie oraz sformowana w 1938 roku Morska Brygada Obrony Na
rodowej były siłą niewystarczającą do skutecznego przeciwstawienia 
się atakowi wojsk niemieckich z obszaru Pomorza Środkowego (Słupsk, 
Lębork, Bytów) i z terytorium Wolnego Miasta Gdańska.

Dopiero na początku lipca zapadły rozstrzygnięcia co do organizacji 
sił obrony wybrzeża. Utworzono wtedy dwa związki taktyczne: Lądową 
Obronę Wybrzeża i Morską Obronę Wybrzeża. Do tej pierwszej należała 
obrona przedpola Gdyni, samego miasta i portu oraz Kępy Oksywskiej. 
W skład Morskiej Obrony Wybrzeża wszedł Rejon Umocniony Hel oraz 
ta część floty, którą postanowiono zatrzymać na Bałtyku, z wyjątkiem 
okrętów podwodnych. Dowódca dywizjonu tych okrętów kmdr por. 
Aleksander Mohuczy podlegał wprost dowódcy Floty kontradm. Józe
fowi Unrugowi, który na wypadek wojny był przewidziany na dowódcę 
Obrony Wybrzeża z uprawnieniami dowódcy armii.

Ogromne trudności piętrzyły się przed przybyłym do Gdyni 23 lipca 
dowódcą Lądowej. Obrony Wybrzeża płk. Stanisławem Dąbkiem. Będąc 
na wybrzeżu człowiekiem zupełnie nowym musiał on najpierw zapoznać 
się z terenem przyszłych walk, dokonać inspekcji podlegających mu od
działów, poznać dowódców i oficerów, by potem móc przystąpić do opra
cowania taktycznego planu obrony. W tej trudnej i odpowiedzialnej 
pracy mógł polegać jedynie na własnych umiejętnościach i doświad
czeniu oraz na współpracy z oficerami niewielkiego sztabu, który w poś
piechu dopiero tworzono.

Ze Sztabu Głównego miał płk Dąbek jedynie ogólne wskazówki co 
do priorytetów obrony. Zgodnie z nimi powinna być przede wszystkim 
broniona baza morska w Helu (było to także zadjanie dla oddziałów 
Rejonu Umocnionego). W tym celu wojska polskie miały jak najdłużej 
powstrzymywać nieprzyjaciela wzdłuż osi Wejherowo — Reda — Oksy
wie, aby uniemożliwić mu ustawienie na Kępie Oksywskiej ciężkiej 
artylerii do ostrzeliwania Helu. W sformułowaniu tym uderza zupełne 
pominięcie możliwości okrętów floty niemieckiej, a zwłaszcza lotnictwa, 
które zadanie unieruchomienia polskiej bazy mogły wykonać (i w rze
czywistości wykonały) znacznie skuteczniej niż mogłaby to uczynić arty
leria strzelająca ;z płaskowyżu oksywskiego.

Co się tyczy przewidywanego udziału floty morskiej w działaniach 
wojennych, to w rzeczywistości okazał się on niewielki. Już samo ode
słanie 30 sierpnia do Wielkiej Brytanii niszczycieli „Grom”, „Błyska
wica” i „Burza” poważnie osłabiło jej siły (dzisiaj jednak z aprobatą 
oceniamy tę decyzję, gdyż odesłanie trzech najwartościowszych okrę
tów do kraju sojuszniczego uchroniło je od niechybnej zagłady i umo
żliwiło sformowanie w Wielkiej Brytanii zalążka Polskiej Marynarki 
Wojennej). Kmdr dypl. Stefan Frankowski, dowódca Morskiej Obrony 
Wybrzeża dysponował zaledwie dziesięcioma okrętami, których walory 
taktyczne i uzbrojenie nie były jednakowe. Był to stawiacz min „Gryf”, 
sześć minowców (trałowców), z których tylko cztery okazały się w pełni 
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sprawne oraz dwie przestarzałe kanonierki. Dla ubezpieczenia tych 
Okrętów przewidzianych do postawienia zagrody minowej we wschod
niej części Zatoki Gdańskiej, pozostawiono w bazie Oksywie niszczy
ciela „Wicher”.

Odrębne zadania opracowano dla Dywizjonu Okrętów Podwodnych. 
Pięć okrętów dywizjonu rozmieszczono w niewielkich sektorach dozo
rowania wokół Półwyspu Helskiego, rezygnując tym samym z ich pod
stawowych walorów, jakimi są sikrytość działania i atak z zaskoczenia. 
Okręty miały atakować pojawiające się duże jednostki nieprzyjaciela, 
zwłaszcza gdyby próbowały cne przeprowadzić desant na półwyspie.

Przyznanie Rejonowi Umocnionemu Hel '(dowódca: kmdr Włodzi
mierz Steyer) pierwszeństwa w przygotowaniach obronnych umożliwiło 
sprowadzenie w ciągu wiosny i lata dodatkowego uzbrojenia artyleryj
skiego (baterie przeciwdesantowe i przeciwlotnicze) oraz oddziału pie
choty (baon KOP „Hel”), z zadaniem obrony półwyspu od strony lądu 
na odcinku od Wielkiej Wsi — Władysławowa do Jastarni.

Mówiąc o działaniach podejmowanych dla przygotowania wybrzeża 
do obrony, nie można pominąć obiektów polskich na obszarze Wolnego 
Miasta Gdańska. Funkcjonująca od 1927 roku wojskowa składnica tran
zytowa na Westerplatte posiadała wojskową załogę, 19 schronów amu
nicyjnych różnych typów oraz własny basen do wyładowywania tran
sportów morskich. Jej status prawny został określony w tzw. układzie 
prowizorycznym z 4 sierpnia 1928 roku. Teraz, wdbec niczym już nie 
maskowanych przygotowań (wojennych w zhitleryzowanym Gdańsku, 
istniała paląca potrzeba lepszego przysposobienia składnicy amunicyjnej 
do ewentualnej walki. W okresie wiosny i lata pobudowano więc na 
zewnątrz pierścienia wartowni kilka tzw. placówek, sprowadzono po
tajemnie w transportach kolejowych część uzbrojenia, a holownikami 
z Gdyni przewieziono w kilku rzutach ogółem 81 żołnierzy. Pozwoliło 
to zwiększyć liczbę załogi łącznie ze zmobilizowanymi pracownikami 
cywilnymi składnicy do około 210 ludzi. Mimo tych przygotowań było 
jasne, że garnizon na 'Westerplatte na wypadek niemieckiego ataku bę
dzie mógł stawiać jedynie krótkotrwały opór (31 sierpnia określono go 
na 12 godzin).

Innym Obiektem w Gdańsku zarządzanym przez władze polskie 
i przygotowywanym do wałki był Urząd Pocztowo-Telegraficzny Nr 1 
przy ówczesnym Placu Heweliusza. Przygotowaniami budynku do obrony 
kierował przysłany w kwietniu 1939 roku ze Sztabu Głównego ppor. 
rez. inż. Konrad Guderski. On też był przewidziany na dowódcę obrony 
poczty.

Decyzja władz wojskowych o wzmocnieniu obrony Westerplatte 
i przystosowaniu do krótkotrwałej walki Poczty Polskiej wynikała 
z obaw, jakie żywiono w Warszawie w związku z możliwością dokonania 
przez hitlerowców zamachu w Gdańsku i włączenia go siłą do Niemiec. 
Aby temu zbrojnie przeciwdziałać, w ostatniej dekadzie sierpnia sfor
mowano tzw. korpus interwencyjny, obejmujący dwie dywizje piechoty. 
Jedną z nich — 27 DP — rozmieszczono w Okolicy Starogardu, druga 
— 13 DP — rozładowywała się dopiero z transportów w rejonie Solca 
Kujawskiego. Kiedy jednak w miarę upływu dni i gwałtownie narasta
jącego napięcia między Polską a Niemcami, stało się oczywiste, że rysu
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jący się konflikt będzie starciem zbrojnym między obu państwami, kon
cepcja korpusu nie miała już żadnego sensu operacyjnego. Toteż 30 
sierpnia korpus rozwiązano, wcielając 27 DP do armii „Pomorze”, a 13 
DP oddając dowódcy odwodowej armii „Prusy”.

Wobec rezygnacji z korpusu interwencyjnego należało konsekwentnie 
odwołać obronę Poczty Polskiej, było bowiem oczywiste, że jej składa
jącej się z pocztowców załodze nie przyjdą z odsieczą wojska polskie 
z Pomorza. Tymczasem rozkaz o odwołaniu obrony nie nadszedł, toteż 
kiedy 1 września o świcie oddziały policji gdańskiej przystąpiły do 
szturmu budynku, pocztowcy w liczbie około 50, podjęli nierówną walkę, 
pełną determinacji, ale także bez widoków na sukces. Tragicznym w skut
kach przeoczeniem okazało się nieprzydzielenie pocztowcom mundurów 
wojskowych oraz niezaopatrzenie ich w dokumenty stwierdzające po
wołanie do czynnej służby z chwilą zarządzenia mobilizacji. Zemsta 
wroga okazała się Okrutna: po całodziennej walce pocztowców odprowa
dzono do prezydium policji, gdzie wszyscy zostali fizycznie zmaltreto
wani. Powołany sąd wojenny nie uznał pocztowców za kombatantów 
w rozumieniu prawa międzynarodowego i skazał na śmierć przez roz
strzelanie.

Obrona Westerplatte jest dziś bez wątpienia najlepiej znanym epi
zodem walk żołnierza polskiego w obronie wybrzeża, a także historycz
nych praw Polski do Gdańska. Powszechnie uważa się, że tutaj właśnie 
1 września 1939 roku wybuchła druga wojna światowa, a obwieściły ją 
salwy niemieckiego szkolnego okrętu liniowego „Schleswig-Holstein”, 
skierowane na polską składnicę amunicyjną. Westerplatte słusznie zys
kało rangę symbolu. Uosabia ono bezgraniczne poświęcenie, umiłowanie 
wolności i męstwo żołnierza polskiego w walce z hitlerowską agresją. 
Znaczenie tego symbolu zachowa Westerplatte także w przyszłości.

Pierwszy dzień walki miał rozstrzygające znaczenie dla przebiegu 
całego boju. Całkowicie lekceważąc możliwości obrony polskiej, piechota 
niemiecka po pierwszym 6-minutowym ostrzeliwaniu Westerplatte przez 
„Schleswig-Holstein”, weszła na teren składnicy, nie licząc się z możli
wością obrony przez żołnierzy polskich. Tymczasem spotkał ją srogi 
zawód. Obrońcy po pierwszym oszołomieniu spowodowanym efektem 
potężnego ostrzeliwania przez artylerię pancernika, sprawnie zajęli miej
sca w wartowniach i na placówkach, otwierając do Niemców celny ogień. 
Zmusił on przeciwnika do wycofania się poza mur i przygotowania ko
lejnego natarcia.

Było ono już lepiej zorganizowane, a wzięła w nim udział kompania 
piechoty morskiej (Marinesturmkompanie) przywieziona do Gdańska 
potajemnie pod pokładem okrętu liniowego. Decydującą rolę w odparciu 
nowego ataku odegrały oprócz żołnierzy z placówek „Prom” i „Fort”, 
obsługi czterech moździerzy kał. 81 mm plutonu dowodzonego przez 
plut. Józefa Bieniasza. Ich pociski spadające na Niemców tuż przed sta
nowiskami „Promu” spowodowały duże straty wśród nacierających, 
zmuszając ich do kolejnego odwrotu.

Nowy, trzeci już atak piechoty został poprzedzony huraganowym 
ostrzeliwaniem stanowisk „Promu” przez „Schleswig-Holstein”. Pociski 
zdemolowały słabe drewniano-ziemne umocnienia placówki, a odłamek 
ciężko ranił w podbrzusze jej dowódcę por. Leona Pająka. Atak piechoty 
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niemieckiej, który teraz nastąpił, był bardzo groźny, toteż słusznie po
stąpił zastępca dowódcy placówki chor. Jan Gryczman, polecając żoł
nierzom opuszczenie stanowisk i wycofanie się do wartowni nr 1.

Kolejne wypady rozpoznawcze piechoty nieprzyjacielskiej pomyślnie 
odparto ogniem z wartowni nr 1 i 5 oraz z placówki „Fort”, dowodzonej 
przez mężnego mata Bernarda Rygielskiego.

Mimo opanowania części terenu, pierwszy dzień walki na Wester
platte był dla Niemców zdecydowanie zły. Doznali oni ciężkiej porażki 
prestiżowej, liczyli bowiem, iż już w ciągu pierwszych 10 minut zdołają 
zająć teren składnicy bez większego trudu. Wysokie były straty wśród 
żołnierzy kompanii szturmowej marynarki; od rany postrzałowej zmarł 
m.in. jej dowódca por. Wilhelm Henningsen. Kampanię wycofano na 
podstawy wyjściowe w Wisłoujściu, gdzie oczekiwano nadejścia nowych 
sił.

Tak jak początkowo zupełnie zlekceważono możliwości obrony załogi 
Westerplatte, tak teraz po pierwszym dniu walk Niemcy zaczęli wy
bitnie przeceniać walory obronne składnicy amunicyjnej. Twardą obronę 
żołnierzy przypisywali istnieniu rzekomych fortyfikacji podziemnych, 
których nie mogła skruszyć artyleria pancernika. Tymczasem z Niemiec 
miały nadejść nowe oddziały i środki ogniowe. Były to: szkolny bata
lion pionierów (Pionierlehrbataillon) z Dessau-Rosslau oraz ciężkie moź
dzierze kal. 210 mm. Wzmocniono artylerię na obrzeżach Gdańska, zaś 
do ostrzeliwania Westerplatte skierowano także kilka okrętów Kriegs- 
marine.

Drugi dzień walki stał pod znakiem ciężkiego bombardowania, jakie 
na Westerplatte wykonało po południu kilkadziesiąt bombowców nur
kowych typu Junkers "87. Skutki nalotu okazały się bardzo poważne. 
Od bomb została zniszczona wartownia nr 5, grzebiąc w siwych gruzach 
całą załogę, z dowódcą plut. Adolfem Petzeltem. Kilka bomb trafiło 
budynek koszarowy, cały teren zryty był cd wybuchających bomb, 
w wielu miejscach została przerwana podziemna łączność telefoniczna, 
a wszystkie moździerze zniszczone. Ciężki był także efekt psychologiczny: 
pod wrażeniem potwornego przeżycia załoga została sparaliżowana. Do
piero po jakimś czasie żołnierze ocknęli się z szoku psychicznego i pod 
wieczór mogli odeprzeć kolejny wypad rozpoznawczy piechoty nie
mieckiej.

W następstwie nalotu wstrząsu psychicznego doznał także dowódca 
obrony mjr Henryk Sucharski, o czym mamy przekazy ustne naocznych 
świadków (per. Stefan Gródecki, sierż. Michał Gawlicki). Pisze także 
na ten temat w swojej dotąd nie publikowanej relacji ppor. Zdzisław 
Kręgielski, dowódca placówki „Przystań”. Wstrząs, którego doznał ma
jor był na tyle silny, że nie był on już zdolny do efektywnego kiero
wania walką. Dowodzenie obroną przejął faktycznie jego zastępca kpt. 
Franciszek Dąbrowski. Było wielkim szczęściem, że na Westerplatte 
w składzie dowództwa znalazł się oficer tej miary, o takich walorach, 
co właśnie kpt. Dąbrowski. Jego zdecydowana wola walki, nieugięty 
duch bojowy potrafił natchnąć żołnierzy w koszarach, wartowniach i na 
placówkach do kontynuowania -oporu mimo trudniejszych z każdym 
dniem warunków obrony.

Wprowadzenie przez Niemców nowych oddziałów oraz zintensyfiko
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wanie ostrzału artyleryjskiego pogorszyło położenie obrońców. Ponieważ 
nie było żołnierzy do wymiany, te same obsady czuwały w wartowniach 
i na placówkach od pierwszego dnia walki. Nic tedy dziwnego, że 
żołnierze byli krańcowo przemęczeni brakiem snu i stałym napięciem 
psychicznym. Od drugiego dnia obrony nie mieli ciepłej strawy w ustach. 
Szczególnie ciężki był los rannych, dla których nie było lekarstw, środ
ków opatrunkowych i narzędzi chirurgicznych. Zaimprowizowany szpital 
połowy urządzono w podziemiach koszar, gdzie rannym żołnierzom niósł 
ofiarną pomoc lekarz załogi kpt. Mieczysław Słaby. Kiedy więc 7 wrześ
nia rano potężna lawina ognia i stali o niespotykanym dotychczas natę
żeniu spadła na Westerplatte, a od pocisków ciężkich moździerzy została 
zburzona wartownia nr 2, mjr Sucharski podjął ostateczną decyzję o za
niechaniu dalszej walki. Siedmiodniowa obrona nielicznej załogi skład
nicy amunicyjnej na Westerplatte przeszła do historii jako- jeden z naj
wspanialszych czynów oręża polskiego.

Spośród kilku rejonów walk, jakie wytworzyły się na wybrzeżu 
w 1939 roku, najważniejszy był niewątpliwie rejon, którego obronę po
wierzono' siłom Lądowej Obrony Wybrzeża. Nie jest intencją autora 
przedstawienie bardzo szczegółowe walk, jakie oddziały polskie toczyły 
do 19 września, najpierw na dalekich przedpolach Gdyni, później na 
bliskich przedpolach miasta i portu, na koniec zaś na Kępie Oksywskiej. 
Opis taki zabrałby zbyt wiele miejsca, zresztą jest zawarty w kilku fun
damentalnych opracowaniach pióra doc. dr. Andrzeja Rzepniewskiego, 
a także przedstawiony w publikacjach kpt. art. Wacława Tyma, w 1939 
roku oficera operacyjnego w sztabie Lądowej Obrony Wybrzeża. Nato
miast trzeba bardzo mocno podkreślić, że siły przewidziane do obrony 
Gdyni i Kępy Oksywskiej o liczebności ogólnej około 15 tys. żołnierzy 
i marynarzy, wykonywały zadanie najpoważniejsze na rozległym po
czątkowo obszarze. Miały też przeciwko sobie większość wojsk niemiec
kich zaangażowanych przez przeciwnika do opanowania obszaru nad
morskiego (około 37 tys. żołnierzy debrze wyposażonych w techniczne 
środki walki, korzystających ze wsparcia lotnictwa i artylerii okrętowej).

Piętno na przebiegu walk oddziałów polskich pod Gdynią i na płas
kowyżu oksywskim wycisnęła silnie osobowość dowódcy. Płk Dąbek był 
człowiekiem twardym, bezwzględnie podporządkowującym się rozkazom 
przełożonych, wiele też wymagającym cd żołnierzy. Wiedział, że pod
jętej walki wygrać nie może, dążył mimo to do jak największego szko
dzenia nieprzyjacielowi. Wyrazem tego były m.in. liczne, organizowane 
przez niego i często osobiście dowodzone nocne wypady na podstawy 
wyjściowe oddziałów niemieckich. W kilku (wypadkach przyniosły cne 
spory sukces lokalny, dezorganizując obronę nieprzyjaciela i zadając 
mu straty. Kiedy niepomyślny w ostatecznym przebiegu wynik bojów 
o Rumię, Zagórze i wzgórze Reduta (nazwane tak później przez żołnierzy) 
skłonił go wieczorem 12 września do rezygnacji z obrony Gdyni, płk 
Dąbek zarządził wycofanie całości sił na Kępę Oksywską. Miał wtedy 
świadomość, że będzie to już tylko walka o honor żołnierza, nie było 
bowiem żadnej szansy na połączenie się drogą lądową, a tym bardziej 
morską z załogą Rejonu Umocnionego Hel.

Na Kępie niezwykle zacięte i wyczerpujące dla clbu stron walki 
trwały jeszcze tydzień. Z nieprzyjacielem nie podpisywano układu kapi- 
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tulący jnego. Poszczególne oddziały 'Walczyły tak długo, jak zezwalała 
na to posiadana amunicja i własne położenie. Płk Dąbek nie dopuszcza
jąc myśli o oddaniu się w niewolę wroga, walcząc do ostatniej chwili 
popełnił samobójstwo wystrzałem z rewolweru. Działo się to 19 września 
po południu na stoku wąwozu w Babich Dołach.

Najdłużej walczącym rejonem obrony polskiej na wybrzeżu morskim 
okazał się Półwysep Helski. Jego załoga licząca około 3 tys. marynarzy 
i żołnierzy, była dowodzona przez kmdr. Włodzimierza Steyera. Do
wódcą wyższego szczebla był kmdr dypl. Stefan Frankowski, któremu 
oprócz Rejonu Umocnionego Hel podlegał zespół floty w składzie 10 
okrętów różnych klas; zespół ten był przewidziany do wykonania ope
racji minowych na Zatoce Gdańskiej. Wreszcie na Helu, w opróżnionym 
schronie artyleryjskim urządzono stanowisko dowodzenia sztabu Obrony 
Wybrzeża. W schronie tym przez cały okres walk przebywał kontradm. 
Józef Unrug, który stał na czele całości sił wydzielonych do obrony ob
szaru .nadmorskiego i wybrzeża (w rzeczywistości jego dowodzenie spro
wadzało się do podejmowania decyzji w sprawie operacyjnego wykorzy
stania okrętów podwodnych oraz zasadniczych ustaleń co do obrony 
półwyspu).

Można wydzielić kilka faz, w jakich przebiegała obrona Półwyspu 
Helskiego. W pierwszym okresie obejmującym pierwsze dni wojny, za
znaczyła się bardzo silna działalność niemieckiego lotnictwa szturmo
wego i morskiego. Dążyło cno do szybkiego zniszczenia floty polskiej 
w bazach i na morzu oraz do obezwładnienia baterii nadbrzeżnych 
i przeciwlotniczych. Ten pierwszy cel nieprzyjaciel osiągnął, dezorga
nizując 1 września zespół okrętów <w czasie jego przejścia z redy Gdynia 
do Helu (doszło wtedy do pierwszej w dziejach wojen walki 33 bom
bowców nurkowych z 10 okrętami). Uwięzione w portach Helu i Jastarni 
okręty polskie stały się w następnych dniach stosunkowo łatwym łupem 
bombowców: 3 września został zatopiony w porcie wojennym Hel 
niszczyciel „Wicher” i stawiacz min „Gryf”, a 14 września dopełnił się 
w Jastarni los Dywizjonu Minowców; trałowce „Jaskółka” i „Czapla” 
zatonęły, pozostałe okręty doznały uszkodzeń i nie były już zdolne do 
działania.

Od 4 września rozpoczęła się druga faza walk w obronie półwyspu. 
Oba jego brzegi gorączkowo przygotowywano do obrony przed grożą
cym, jak przypuszczano, desantem niemieckim. Psychoza desantu zapa
nowała powszechnie na Helu. Poszczególne odcinki półwyspu obsadzano 
m.in. marynarzami z zatopionych, bądź uszkodzonych okrętów oraz 
spieszonym personelem latającym Morskiego Dywizjonu Lotniczego 
z Pucka. Tymczasem jak się okazało, nieprzyjaciel nie miał zamiaru 
przeprowadzenia ryzykownej operacji desantowej na łatwym do obrony 
półwyspie. Dowództwo niemieckie od pierwszego dnia wojny wprowa
dziło ścisłą blokadę półwyspu i wybrzeża morskiego, wydzielając do 
tego celu na Bałtyku różnej klasy okręty, początkowo niszczyciele 
i okręty podwodne, później trałowce i ścigacze (kutry trałowe). Liczyło 
ono na stopniowe wyczerpanie polskiej obrony i w efekcie zmuszenie 
Helu do kapitulacji, bez nadmiernego angażowania własnych sił. Zresztą 
w tym czasie — to jest do 19 września — niemieckie dowództwo było 
całkowicie pochłonięte walkami pod Gdynią, a później na Kępie Oksy
wskiej, gdzie napotkano zdecydowany opór oddziałów dowodzonych 
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przez niezmordowanego i twardego oficera, jakim był płk Stanisław 
Dąbek. Z tych względów Półwysep Helski uważano za mniej ważny, 
drugorzędny front. Ograniczono się jedynie do zajęcia po krótkiej walce 
na przełomie pierwszej i drugiej dekady września Wielkiej Wsi i portu 
Władysławowo. W ten sposób Hel został całkowicie izolowany — także 
od strony lądu — od sił polskich walczących pod Gdynią. U nasady 
półwyspu nieprzyjaciel założył silne przeszkody z drutu kolczastego 
i zaniechał dalszych ataków. Na przeszło dwa tygodnie ustabilizował się 
front na Helu, od czasu do czasu jedynie dochodziło do starć patroli 
własnych i niemieckich na odcinku lądu pod Chałupami.

Odcięcie Helu od zaplecza lądowego zmusiło do zorganizowania obrony 
półwyspu z wszystkich kierunków. Stał się on teraz odosobnionym re
jonem walki, mogącym liczyć wyłącznie na własne siły. Z tą chwilą 
rozpoczęła się trzecia faza obrony Helu. Była ona zdominowana przez 
dość liczne starcia i pojedynki polskich baterii nadbrzeżnych i przeciw
desantowych z okrętami niemieckimi: różnego typu trałowcami i zaim
prowizowanymi kanonierkami, w końcowej zaś fazie także z okrętami 
liniowymi.

Kręgosłupem artyleryjskiej obrony Helu była bateria nadbrzeżna im. 
Heliodora Laskowskiego, składająca się z 4 dział kal. 152,4 mm, usy
tuowana na cyplu półwyspu. Dowodzona przez kpt. mar. Zbigniewa 
Przybyszewskiego, była to w rzeczywistości jedyna w pełni nowoczesna 
bateria. Oprócz niej rozlokowano na Helu dwie baterie przestarzałego 
typu na kołach, każda składająca się z dwóch armat kał. 105 mm. Były 
także trzy baterie przeciwdesantowe oraz trudna do ustalenia liczba 
baterii zaimprowizowanych z dział zdjętych z zatopionych lub uszko
dzonych okrętów.

Wszystkie te baterie często prowadziły ogień do okrętów niemieckich 
blokujących wybrzeże. Jak przyznają sami Niemcy, artylerzyści polscy 
strzelali celnie, osiągając trafienia na jednostkach niemieckich, bądź też 
zmuszając je do skrycia się za zasłoną dymną i wycofania. Same baterie 
trudne były do wykrycia i zniszczenia z powodu bardzo dobrego masko
wania. Odnosiło się to szczególnie do baterii im. H. Laskowskiego. Bateria 
ta wyróżniła się dwukrotną walką artyleryjską z okrętami liniowymi 
„Schleswig-Holstein” i „Schlesien” w dniach 25 i 27 września. W tej 
drugiej walce pocisk polskiej baterii trafił „Schleswiga-Holstein”, choć 
także sama bateria doznała uszkodzeń i poniosła straty w ludziach od 
salw niemieckich.

Sukcesy w walce z lotnictwem odnotowały baterie wchodzące w skład 
2 Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (dowódca: kpt. mar. 
Marian Wojcieszek), a specjalnie 24 bateria półstała, wyposażona w no
woczesne armaty kal. 40 mm. Dowodzona przez por. mar. Wacława 
Krzywca, osiągnęła ona największą liczbę zestrzelonych samolotów, 
trudną jednak do dokładnego ustalenia (trafione samoloty w większości 
spadały poza zasięgiem obserwacji z Helu).

Na początku drugiej dekady września, kiedy istniał jeszcze Dywizjon 
Minowców, wykorzystano artylerię trzech sprawnych okrętów dywizjonu. 
Trałowce „Czajka”, „Jaskółka”, „Rybitwa” ostrzelały ze swoich dział 
kal. 75 mm kolumnę nieprzyjaciela w dolinie Redy oraz dwukrotnie 
pozycje niemieckie w północnej części Kępy Oksywskiej (Mechelinki).
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Ogień ten miał na celu odciążenie wojsk płk. Dąbka uwikłanych w cięż
kie walki z atakującymi oddziałami przeciwnika. Wspomniane okręty 
postawiły także zagrodę z 60 min na południe od cypla Helu. Krótka 
działalność „Czajki”, „Jaskółki” i „Rybitwy” była w rzeczywistości 
jedynym przykładem aktywnego zaangażowania na morzu polskich 
ckrętów nawodnych w wojnie 1939 roku.

W przeciwieństwie do nich udana oraz długotrwała okazała się dzia
łalność okrętów podwodnych. W pierwszych dniach wojny dozorowały 
one w wyznaczonych sektorach wokół Półwyspu Helskiego i w zachod
niej części Zatoki Gdańskiej. Wskutek wadliwego wybrania dla tych 
ckrętów wariantu defensywnego (operacja „Worek”), znalazły się one 
w swoich sektorach na linii blokady okrętów niemieckich, toteż już cd 
2 września były intensywnie tropione, ścigane i atakowane przez ni
szczyciele, trałowce i kutry trałowe, a także przez lotnictwo. Pościg 
za Okrętami wybitnie ułatwiała nieprzyjacielowi słoneczna pogoda i spo
kojne morze.

Doznawszy uszkodzeń okręty podwodne już w pierwszym tygodniu 
wojny opuściły swoje sektory i wyszły na południowy Bałtyk, gdzie 
działalność floty niemieckiej okazała się mniej intensywna. Przedtem 
trzy podwodne stawiacze min — „Ryś”, „Żbik” i „Wilk” postawiły 
zagrody wokół półwyspu. Na minie postawionej przez „Żbika” na północ 
od Jastarni zatonął 1 października trałowiec M-85 z częścią załogi; był 
to jedyny okręt niemiecki zatopiony w toku wojny na Bałtyku w 1939 
roku.

Trudne warunki patrolowania, doznane uszkodzenia oraz wyczerpu
jące się zapasy paliwa i wody słodkiej skłoniły kcntradm. J. Unruga 
do wydania dowódcom okrętów podwodnych rozkazu zezwalającego na 
podjęcie próby przejścia do Wielkiej Brytanii, gdyby zaś to okazało się 
niemożliwe, okręty powinny internować się w Szwecji (sygnał tej treści 
został kilkakrotnie nadany do okrętów z radiostacji na Helu). Próbę 
przejścia do portu angielskiego — w pełni udaną — podjął „Wilk”, 
dowodzony przez kpt. mar. Bogusława Krawczyka, natomiast inne 
okręty weszły na wody szwedzkie, gdzie zostały internowane: „Sęp” — 
17 września, „Ryś” — 18 września i „Żbik” — 25 września.

Bohaterem niezwykłej, szeroko znanej w społeczeństwie epopei stał 
się okręt podwodny „Orzeł”. Zmuszony wejść do portu estońskiego 
Tallin dla wysadzenia i przekazania do szpitala chorego dowódcy (nie 
wszystkie Okoliczności tej sprawy są dokładnie znane), „Orzeł” został 
internowany przez działające pod naciskiem niemieckim władze estoń
skie. Podjęta próba wyrwania się z uwięzienia powiodła się w pełni 
i w nocy 18 września „Orzeł” po dramatycznych perypetiach, pod do
wództwem kpt. mar. Jana Grudzińskiego, wyszedł z portu na Zatokę 
Fińską, by w następnych dniach i tygodniach skierować się przez cieś
niny duńskie do Wielkiej Brytanii. Do portu szkockiego sławny okręt 
wszedł 14 października, wywołując uznanie i podziw Anglików oraz bu
dząc uzasadnioną dumę marynarzy polskich.

Oceniając działalność ckrętów podwodnych we wrześniu 1939 roku 
trzeba dojść do stwierdzenia, że ich największym sukcesem okazało się 
to, iż wszystkie one ocalały mimo niezwykle intensywnej działalności 
skierowanej przeciwko nim przez ckręty i lotnictwo przeciwnika. Fał
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szywe okazały się komunikaty niemieckiego naczelnego dowództwa woj
skowego, obwieszczające zatopienie polskich okrętów podwodnych. Suk
cesem zaś szczególnej miary stało się przejście „Wilka” i „Orła” z za
blokowanego przez flotę niemiecką Bałtyku do Wielkiej Brytanii.

Tymczasem kiedy „Orzeł” znajdował się jeszcze na Bałtyku, dobiegła 
końca obrona półwyspu Hel. W ostatnich dniach września nieprzyjaciel 
poczynił przygotowania do generalnego szturmu półwyspu, który zapla
nowano na pierwsze dni października. Po krótkim lecz silnym przygo
towaniu artyleryjskim, 30 września piechota niemiecka opanowała 
w walce Chałupy, kontynuując następnie natarcie w kierunku Kuźnicy. 
Wtedy to została wysadzona w powietrze zagroda minowa utworzona 
z. zakopanych w ziemi głów torpedowych. Zmusiła cna nieprzyjaciela 
do ostrożnego posuwania się w terenie, opóźniając jego marsz.

W sztabie kontradm. J. Unruga wiedziano o natarciu piechoty. Wie
dziano też z sygnałów radiowych o kapitulacji Warszawy i upadku twier
dzy Modlin. Toteż na porannej odprawie oficerów ścisłego dowództwa 
w dniu 1 października admirał wysłuchał ich opinii na temat możliwości, 
a także celowości kontynuowania walki. Uwzględniając fakt, że baza 
w Helu dawno straciła operacyjne znaczenie, gdyż brdk było okrętów 
oraz przyjmując do wiadomości meldunek o upadku ducha i odmowie 
walki , przez część żołnierzy dwóch kompanii złożonych z rezerwistów, 
zgodzono się zaniechać dalszego oporu. Do dowództwa niemieckiego na
dano radiogram informujący o gotowości podjęcia rozmów w sprawie 
warunków kapitulacji.

■ Rozmowy odbyły się tego -samego dnia w Sopocie, a ze strony pol- 
slkiej uczestniczyli w nich kmdr Marian Majewski i kpt. Antoni Kasztelan. 
Zgodnie z podpisaną umową oddziały niemieckie wkroczyły na Hel 2 
października przed południem. W ten sposób zakończyła się walka ostat
niej nadmorskiej reduty, załogi Rejonu Umocnionego Hel.

Obrona wybrzeża w 1929 roku, podjęta głównie z pobudek presti
żowych i patriotycznych, gdyż sprzeciwiały się jej — jak zostało to 
pokazane we wstępie — racje ściśle wojskowe, należy do chlubnych 
tradycji walki narodu polskiego z agresją Niemiec hitlerowskich. Czyny 
orężne żołnierzy z Westerplatte, obrońców Gdyni, Kępy Oksywskiej 
i .Helu, a. także marynarzy z załóg ckrętów, zapisały się trwale w księ
dze chwały oręża polskiego. Warto soibie to uświadomić w okresie ob
chodów 50 rocznicy tamtych tragicznych, ale i budzących dumę wy
darzeń.

Jest pragnieniem autora, aby to. skromne studium stało się wyrazem 
hołdu złożonego pamięci marynarzy i żołnierzy, obrońców polskiego mo
rza i wybrzeża.
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KMDR DR JOZEF WIESŁAW DYSKANT

„PEKIN” CZY „PEKING”?

30 maja 1939 r. w trakcie ostatniego posiedzenia, prowadzonych 
w Warszawie polsko-brytyjskich rozmów sztabowych, poświęconego 
m.in. użyciu floty polskiej na Bałtyku w zbliżającym się konflikcie 
z Niemcami, zapadła decyzja o odesłaniu 3 z 4 polskich kontrtorpedow
ców jeszcze przed wybuchem wojny do Wielkiej Brytanii. Stawiając 
ten wniosek kontradmirał Jerzy Swirski, szef Kierownictwa Marynarki 
Wojennej, miał na uwadze przede wszystkim, poza zapewnieniem eskorty 
konwojom z dostawami materiałów wojennych czy spektakularnym za
czątkiem polsko-brytyjskiej współpracy na morzu, brak odpowiedniej 
bazy na Bałtyku w oparciu o którą dywizjon kontrtorpedowców mógł 
działać. Zakładano bowiem z góry, że port wojenny Hel wobec nalotów 
Luftwaffe i ataków Kriegsmarine z morza, szybko nią być przestanie. 
Przy zgodzie brytyjskiej, o terminie przejścia kontrtorpedowców zdecy
dować miał marszałek Rydz-Smigły, uwzględniając stan rozwijającego 
się zagrożenia wojennego. 15 sierpnia 1939 r. w czasie pobytu w War
szawie przedstawiciela admiralicji brytyjskiej kmdr. Whortona omówiono 
niezbędne szczegóły tej operacji, której nadano kryptonim ,,Peking”(!).

Tymczasem w powojennej polskiej historiografii morskiej kryptonim 
ten zmieniono na „Pekin”, stosując się do zasad współczesnej nam pi
sowni. Jest to swego rodzaju anachronizm, gdyż ówcześnie tę „północną 
stolicę” Chin (tak dosłownie należy tłumaczyć nazwę miasta) zapisywano 
zgodnie z transkrypcją angielską jako „Peiking” lub „Peking”x, nie 
tylko w encyklopediach obcojęzycznych (np. Larousse du XXe siecle, 
t. 5, Paris 1932) lecz również w encyklopediach polskich (np. Encyklo
pedia Powszechna S. Orgelbranda, t. XI, Warszawa 1901 czy Encyklo
pedia Powszechna Ultima Thule, t. 6, Warszawa 1937). Nic zatem dziw
nego, że Kierownictwo Marynarki Wojennej użyło właśnie takiego zapisu 
kryptonimu operacji, co potwierdza zachowany rozkaz wykonawczy 
dowódcy floty kontradmirała Józefa Unruga.

Unrug uważał, że odpowiednim terminem dla jej wykonania będzie 
ogłoszenie przez Polskę mobilizacji powszechnej, dlatego wobec rozpo
częcia na Wybrzeżu 24 sierpnia o godz. 7.00 mobilizacji alarmowej (co 
pewnie uznał za etap ją poprzedzający), wydał w dwa dni później do
wódcy dywizjonu kontrtorpedowców kmdr. por. Romanowi Stankiewi-

1 W 1928 r. w związku z przeniesieniem przez rząd kuomintangowski stolicy 
Chin do Nankinu (Nanking — „stolica południowa”) zmieniono miastu nazwę na 
Peiping („spokój północny”).
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ozowi (okręt flagowy „Błyskawica”) rozkaz specjalny nr 1000/spec. 
Z rozkazu wynika, że „Peking” to nie tylko kryptonim samej operacji 
przejścia, lecz także warunki, w jakich to przejście miało być wykonane 
(sygnał „Nankin” lub „Peking”). Dla zorientowania Czytelnika w szcze
gółach sprawy warto przytoczyć jego treść (z zachowaniem oryginalnej 
pisowni):

„Dowództwo Floty
L. Dz. 1000/spec.
Gdynia, dnia 26 sierpnia 1939 r.

Dowódca Dywizjonu Kontrtorpedowców
Zadanie: Dyon w składzie OORP „Błyskawica”, „Grom”, „Burza” 

ma na specjalny rozkaz odejść do Anglii.
Wykonanie:

1. Dyon opuszcza bazę lub wody terytorialne polskie z takim 
wyliczeniem, aby pomiędzy Bornholmem a Christianso być po 
zachodzie słońca.

2. Przed zbliżaniem się do Bornholmu — szybkość ekonomiczna. 
W razie zbliżenia się statków, samolotów lub okrętów — po
zorować ćwiczenia.

3. Po zapadnięciu zmroku zwiększyć szybkość, aby około Malmó 
przejść mniej więcej o północy.

4. Cel podróży — jeden z portów angielskich (wybór zależnie od 
okoliczności pozostawiony uznaniu Pana Komandora).

5. O ew. rozpoczęciu działań wojennych dyon będzie powiado
miony sygnałem na falach krótkich — „Smok”.

6. Od chwili opuszczenia bazy — całkowita gotowość bojowa..
7. Przed wypowiedzeniem wojny działać dopiero w razie wyraź

nej agresji przeciwnika (użycie broni, obraza bandery).
8. Po wypowiedzeniu wojny — w razie spotkania nieprzyjaciela 

od walki się nie uchylać. W razie spotkania sił przeważających 
— starać się oderwać od nieprzyjaciela. Po wyczerpaniu 
wszystkich środków walki lub jeśli sytuacja stanie się trudna, 
należy dążyć do schronienia się w porcie neutralnym, przede 
wszystkim szwedzkim, w ostateczności — w każdym innym, 
o ile powrót do bazy będzie niewykonalny. Jeżeli schronienie 
się w porcie zagranicznym jest niewykonalne — okręt znisz
czyć. Po przybyciu do portu zagranicznego — natychmiast 
powiadomić poselstwo (ambasadę) i zameldować Szefowi Kie
rownictwa Marynarki Wojennej.

9. W razie uszkodzenia ciężko tylko jednego okrętu — pozostałe 
wykonują zasadnicze zadanie (podróż do Anglii), uszkodzony 
zaś postępuje jak w drugim ustępie pkt. 8. Jeżeli jeden tylko 
okręt zachowa zdolność do walki — dca poweźmie decyzję na 
podstawie sytuacji, przy czym poza wykonaniem zasadniczego 
zadania i schronienia się do portu neutralnego, trzeba brać 
pod uwagę powrót do bazy.

10. W razie spotkania przeważających sił, z którymi od walki 
można się uchylić przez wykorzystanie przewagi szybkości — 
manewrować całym zespołem jak długo będzie można, 
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a w ostateczności rozdzielić się na dwie grupy: ktt (kontrtor- 
pedowce — wyjaśnienie JWD) typu „Grom” i „Burza”, któ
rego dowódca otrzymuje wolny manewr i działa według włas
nego uznania, ale w .myśl zasad wyłożonych w niniejszym 
rozkazie.

11. Rozkaz wykonać na sygnał:
„nankin” (odkotwiczenie stosownie do punktu 1) 
„peking” (odkotwiczenie natychmiastowe, szybkość i tra

sę ustala dowódca zespołu z tym, że należy 
zachować dyskrecję i niebezpieczną część drogi 
przebyć jak najprędzej).

12. Do wybrzeża angielskiego zbliżać się w dzień, uprzedziwszy 
przedtem z odpowiedniej odległości Admiralicję Angielską lub 
dowódcę najbliższej bazy morskiej.

Dowódca Floty
(_) j. UNRUG, kontradmirał” ’

Rozkaz przeprowadzenia operacji otrzymało Dowództwo Floty 30 
sierpnia około południa i o 12.50 przekazało go sygnałem: „Wykonać 
Peking” na „Błyskawicę”, stojącą wraz z pozostałymi okrętami na re
dzie Oksywie. Po przeprowadzonej odprawie dowódców kmdr por. Stan
kiewicz zameldował kontradmirałowi Unrugowi o godz. 14 gotowość do 
drogi, a w kwadrans później, po odkotwiczeniu, kontrtorpedowce w szyku 
torowym — „Błyskawica” (dowódca —• kmdr por. Włodzimierz Ko- 
drębski), „Grom” (kmdr ppor. Aleksander Hulewicz) i „Burza” (kmdr 
ppor. Stanisław Nahorski) — wzięły kurs na Półwysep Helski. Załogi 
o celu operacji powiadomiono dopiero za Rozewiem, kiedy skierowano 
się ku brzegom Szwecji. Rozpoczynał się nowy, chwalebny okres w dzie
jach Polskiej Marynarki Wojennej — jej działania bojowe przeciw flo
tom wojennym państw „osi” na Atlantyku i Morzu Śródziemnym, we 
współdziałaniu z Royal Navy.

Wracając jednak do meritum sprawy, wnoszę, aby w świetle przed
stawionych ustaleń, przywrócić operacji „Peking” jej właściwą nazwę 
i pisownię.

8 Stanisław M. Piaskowski — Kroniki PMW 1918—1946, t. 2, Albany, N. Y. 
1987, s. 44—45.
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KMDR PPOR. INZ. KRZYSZTOF WOLBEK
WIKTOR PODOSKI

OKRĘTY POLSKIEGO WRZEŚNIA

Flota Polskiej Marynarki Wojennej we wrześniu 1939 r. składała się 
z bardzo różnych, -pod względem wartości bojowej, jednostek. Do naj
starszych i najbardziej wyeksploatowanych należały ckręty pamiętające 
pierwszą wojnę światową lub pierwsze lata po niej. Były to jednostki 
przebudowane z torpedowców, trałowców parowych oraz kanonierki. Ich 
wartość bojowa była raczej niewielka. Główną zasługą tych jednostek 
było to, że na nich szkolili się marynarze przez cały okres międzywo
jenny. Zupełnie inną grupę okrętów stanowiły jednostki zbudowane we 
Francji na przełomie lat 20. i 30. W roku 1939 były one nieco wyeksplo
atowane, ale ich wartość bojowa nie odbiegała od wartości bojowej 
przeciętnych okrętów tych klas na święcie. W skład owej grupy wcho
dziły 3 okręty podwodne i 2 niszczyciele.

Trałowce zbudowane w stoczniach krajowych, popularnie zwane 
„ptaszkami”, w swojej klasie były jednostkami nowoczesnymi, posia
dającymi, mimo swych małych rozmiarów, dużą dzielność morską.

Bardzo nowoczesnymi, a pod niektórymi względami wprost rewe
lacyjnymi, były ckręty zbudowane w drugiej połowie lat 30. Były to 
2 niszczyciele zbudowane w Wielkiej Brytanii, 2 ckręty podwodne zbu
dowane w Holandii i w mniejszym stopniu nowoczesny, duży stawiacz 
min. Pomyślany jako okręt uniwersalny spełniał funkcje okrętu szkol
nego. Posiadał silną artylerię, ale miał stosunkowo- małą szybkość.

Wszystkie polskie ckręty posiadały zbyt słabe uzbrojenie przeciw
lotnicze, ale i -pod tym względem niszczyciele zbudowane na Wyspach 
Brytyjskich pozytywnie się wyróżniały. Na wszystkich okrętach arty
leria główna miała zbyt małe kąty podniesienia- i nie można z niej było 
prowadzić ognia przeciwlotniczego. Nie były to wady wyłącznie okrętów 
polskich. Większość jednostek dopiero w trakcie wojny została dozbro
jona w środki przeciwlotnicze.

Osobną grupę -ckrętów naszej floty stanowiły pomocnicze jednostki 
pływające. Ich wartość techniczna, bo przecież tylko taką możemy roz
patrywać (ze względu na brak na nich uzbrojenia), była bardzo różna. 
Zależała głównie od czasu ich powstania i przeznaczenia. W tej grupie 
ująć należy okręty szkolne i transportowe. Do nich zaliczyć można rów
nież statki i kutry rybackie zmobilizowane w momencie wybuchu wojny.

30 sierpnia 1939 roku w ramach umowy polsko-brytyjskiej (operacja 
„Peking”) 3 niszczyciele opuściły Gdynię i udały się do Wielkiej Brytanii. 
Początkowo planowano wysłanie wszystkich 4 niszczycieli, jednak póź
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niej postanowiono pozostawić w kraju ORP „Wicher” po to, aby stawiacz 
min „Gryf” w czasie stawiania zagrody minowej miał odpowiednią 
osłonę przed ewentualnym atalkiem. Przewidywano, że zaminowanie 
Zatoki Gdańskiej i wód otaczających Półwysep Helski będzie mogło 
w zasadniczy sposób przedłużyć jego obronę. Miny miały być postawione 
również przez zbudowane we Francji podwodne stawiacze min.

Ogólny tonaż floty wojennej wynosił około 29 tys. t., z czego tonaż 
Okrętów bojowych ok. 16 750 t.

1. NISZCZYCIEL ORP „GROM”

Zbudowany zastał przez stocznię „J. Samuel White” w Cowes 
w Wielkiej Brytanii w latach 1935—1937. Banderę polską podniesiono 
11.5.1937 r. Okręt do Gdyni przybył 16 maja 1937 r. 4 maja 1940 roku 
w czasie ostrzeliwania ogniem artylerii pozycji niemieckich w pobliżu 
Narviku, trafiony został 2 bombami lotniczymi i zatonął wraz z 59 człon
kami załogi.

Dane taktyczno-techniczne:

Wymiary:
— długość całkowita — 114,0 m;
— szerokość maksymalna — 11,2 m;
— zanurzenie — 3,3 m;
— wyporność standard — 2011 t.;
— wyporność maksymalna — 2183 t.

Uzbrojenie:
— 7 dział 120 mm Bofors wz. 34/36 (3x2 i 1x1 na dziobie);
— 4 działka 40 mm przeciwlotnicze Bofors wz. 36 (2x2);
— 8 nkm 13,2 mm Hotchkiss wz. 30 (4x2);
— 6 wyrzutni torped 550 mm z wkładkami! na 533,4 mm (2x3);
— 2 wyrzutnie bomb głębinowych w tunelach podpokładowych na 

rufie;
— 2 pary szyn minowych;
— 60 min.

Załoga: 10—12 oficerów i około 200 podoficerów i marynarzy.

Działa artylerii głównej miały kąt podniesienia luf do 35° i nie na
dawały się do prowadzenia ognia przeciwlotniczego. Działka 40 mm były 
dobrą bronią przeciwlotniczą wówczas w pełni nowoczesną. Karabiny 
maszynowe Hotchkiss w tamtym czasie uważano za mało skuteczne.
Maszyny:

— 3 kotły typu Admiralicji „Yarrow” w 2 kotłowniach;
— 1 kocioł pomocniczy White Forster;
— 2 zespoły turbin Parsonsa w 2 maszynowniach o łącznej mocy 

54 000 KM;
— prędkość maksymalna 39,6 węzła;
— zasięg 2000 Mm przy prędkości 15 węzłów;
— zapas paliwa 350 ton.



2. NISZCZYCIEL ORP „BŁYSKAWICA” (rys. 1)

Zbudowany został przez stocznię „J. Samuel White” w Cowes w Wiel
kiej Brytanii w latach 1935—1937. Banderę podniesiono 25 listopada 
1937 r. Do kraju przybył 1 grudnia 1937 r. W ramach planu „Peking” 
przed wybuchem wojny, wraz z niszczycielami „Burza” i „Grom”, od
szedł do Wielkiej Brytanii. W 1947 r. ORP „Błyskawica” pod dowódz
twem kmdr. ppor. Bolesława Romanowskiego powrócił do kraju. Od 
1 maja 1976 r. pełni rolę okrętu-muzeum.

Dane taktyczno-techniczne: początkowo uzbrojenie takie, jak ORP 
„Grom”, z tym, że w okresie wojny okręt przezbrajano:

— artylerię główną zmieniono z 7 dział 120 mm na 8 dział 102 mm 
(4x2) o kącie podniesienia 85°;

— Nkm zamienione zostały na działka 20 mm Oerlikon;
— usunięto jedną wyrzutnię torpedową i przez pewien czas w jej 

miejsce zainstalowano 102 mm działo przeciwlotnicze;
— ponadto zainstalowano asdik i radar oraz ustawiono 4 miotacze 

bomb głębinowych.
W celu poprawienia stateczności okrętu m.in. zmieniono maszt, usu

nięto kaptur komina, motorówkę i szalupy przed kominem.

3. NISZCZYCIEL ORP „BURZA”

Zbudowany został w stoczni francuskiej „Chantiers Navals Francais” 
w latach 1927—1932. Banderę polską podniesiono 10 sierpnia 1932 r.

W ramach planu „Peking”, wraz z niszczycielami „Błyskawica” 
i „Grom” został wysłany do Anglii. Wrócił do kraju dopiero w lipcu 
1951 roku. Od 1960 roku do 1975 pełnił rolę okrętu-muzeum w ramach 
Muzeum Marynarki Wojennej. W 1976 r. opuszczono na nim banderę 
wojenną, a w 1977 r. został złomowany.

Dane taktyczno-techniczne:

Wymiary:
— długość całkowita
— szerokość maksymalna
— zanurzenie
— wyporność

— 106,9 m;
— 10,5 m;
— 3,8 m;
— 1920 ton.

Uzbrojenie:
— 4 działa 130 mm „Schneider Creusot” wz. 19/24 (4x1);
— 2 działka przeciwlotnicze 40 mm „Vickers-Armstrong” wz. 28 

(2x1);
— 4 nkm „Hotchkiss” 13,2 mm wz. 30 (2x2);
— 6 wyrzutni torped 550 mm z reduktorami na 533,4 mm (2x3);
— 2 wyrzutnie podpokładowe bomb głębinowych;
— 60 min wz. 08 na 2 torach pokładowych.

Załogę stanowiło 10—12 oficerów i około 150 podoficerów i marynarzy.
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Działa artylerii głównej miały kąt podniesienia 35°, więc nie nada
wały się do prowadzenia ognia przeciwlotniczego. Działka 40 mm Vic- 
kers okazały się bronią zawodną i przestarzałą.

W okresie wojny w miejsce tylnej wyrzutni torpedowej ustawiono 
działo przeciwlotnicze 76,2 mm, zaślepiono otwory podpokładowych wy
rzutni bomb głębinowych i ustawiono 2 rampy dla tych bomb na po
kładzie na rufie (po usunięciu torów minowych), ponadto osadzono 2 
miotacze bomb głębinowych. Na miejscu działa nr 1 postawiony został 
miotacz pocisków głębinowych typu Hedgehog. W miejscu działa nr 3 
ustawiono 4-lufowe 40 mm działo przeciwlotnicze popularnie zwane 
„pom-pom”. Na miejscu nkm Hotchkiss wstawiono 4 działka 20 mm 
systemu Oerlikon. Ponadto w 1940 r. zamontowano asdik, w 1942 r. 
radar typ 285 zmieniony w 1943 r. na typ 272.

Maszyny;
— 3 kotły opalane ropą;
— 1 kocioł pomocniczy;
— 2 zespoły turbin Parsonsa o mocy 35 000 KM;
— zapas paliwa 330 ton;
— prędkość maksymalna 33,8 węzła;
— zasięg przy prędkości 15 węzłów 3000 Mm.

4. NISZCZYCIEL ORP „WICHER” (rys. 2)

Zbudowany został we francuskiej stoczni „Chantiers Navals Fran- 
ęais” w latach 1926—1930. Okręt przybył do kraju 15 lipca 1930 r. 
Banderę podniesiono 10 lipca 1930 r. W dniu 3 września 1939 r. zato
piony został przez niemieckie lotnictwo w porcie wojennym w Helu.

Uzbrojenie i dane techniczne takie, jak ORP „Burza”.

5. STAWIACZ MIN ORP „GRYF” (rys. 3)

Zbudowany został we Francji przez stocznię „Chantiers et Ateliers 
Augustin A. Normand” w Le Hawre w latach 1934—1938. Banderę 
wojenną podniesiono 27 lutego 1938 r. 3 września 1939 r. w Helu na 
skutek trafień bomb lotniczych wybuchł na nim pożar okrętowych 
zbiorników ropy i okręt uległ całkowitemu zniszczeniu.

Dane taktyczno-techniczne:

Wymiary:
— długość całkowita — 103 m;
— szerokość maksymalna — 13,1 m;
— zanurzenie — 3,6 m;
— wyporność bojowa — 2250 ton.

Uzbrojenie:
— 6 dział 120 mm Bofors wz. 34/36 (2x2 i 2x1);
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-— 4 działka 40 mm przeciwlotnicze Bofors wz. 36 (2x2);
— 4 nkm 13,2 mm Hotchkiss wz. 30 (2x2);
— 600 min wz. 08.

Załogę stanowiło 205 osób.

Arytyleria główna kalibru 120 mm, taka jak na niszczycielu typu 
„Grom”, miała zbyt mały kąt podniesienia, aby można z niej było pro
wadzić ogień przeciwlotniczy. 40 mm działka Bofors’a dobrze spełniały 
swoje zadania.

Maszyny:
— 2 silniki Sulzer Diesel ośmiocylindrowe o mocy 3000 KM każdy;
— prędkość maksymalna 20 węzłów;
— maksymalny zapas paliwa 310 ten;
— zasięg przy 14 węzłach prędkości — 9500 Mm.

6. OKRĘT PODWODNY ORP „ORZEŁ” (rys. 4)

Zbudowany został w Holandii w stoczni „Koninklijke Maatschappij 
de Schelde” we Vlissingen w większości za pieniądze zebrane przez spo
łeczeństwo polskie na Fundusz Obrony Morskiej. Podniesienie bandery 
odbyło się 2 lutego 1939 r. Do kraju okręt przybył 7 lutego 1939 r. 15 
września 1939 r. wszedł do portu w Tallinie celem wyokrętowania cho
rego dowódcy, lecz został bezprawnie internowany i częściowo rozbro
jony. 18 września uciekł z Tallina, po patrolowaniu Bałtyku przedarł 
się przez Sund i 14 października dotarł do Anglii. 23 maja 1940 r. wy
szedł w swój kolejny patrol. Zdaniem brytyjskiej Admiralicji 25 maja 
1940 r. na pozycji 57° N i 3° 40'E wszedł na miny. Zginęła cała za
łoga, w tym 60 Polaków i 3 Anglików.

Dane taktyczno-techniczne:
Wymiary:

— długość całkowita — 84,0 m;
— szerokość maksymalna — 6,70 in;
— zanurzenie — 4,17 m;
— wyporność nawodna — 1100 ton, podwodna — 1650 ton;
— głębokość zanurzenia maksymalnego — 100 m.

Uzbrojenie:
— 1 działo Bofors’a 105 mm;
— 2 działka przeciwlotnicze 40 mm Bofors (1x2);
— 12 wyrzutni torpedowych 550 mm z reduktorami na 533,4 mm 

(4 na dziobie, 4 na rufie i po 2 w aparatach obracalnych na po
kładach dziobowym i rufowym).

Załoga: 6 oficerów i 54 podoficerów i marynarzy.

Maszyny:
— 2 silniki Diesla typ Sulzer o mocy 4740 KM;
— 2 silniki elektryczne Brown Boven o mocy 1100 KM;
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— prędkość nawodna 20 węzłów;
— prędkość podwodna 9 węzłów;
— zasięg nawodny 7000 Mm przy 10 węzłach prędkości;
— zasięg podwodny 100 Mm przy 5 węzłach prędkości.

7. OKRĘT PODWODNY ORP „SĘP”

Zbudowany został w Holandii w stoczni „Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij” w Rotterdamie. Banderę podniesiono 16 kwietnia 1939 r. 
Do Gdyni przybył 18 kwietnia 1939 r.

W związku z doznanymi uszkodzeniami w dniu 17 września dowódca 
okrętu kmdr ppor. W. Salamon, zgodnie z zaleceniem dowództwa po
stanowił internować się w Szwecji. Do końca wojny okręt przebywał 
w Szwecji, na jeziorze Malaren wraz z OORP „Ryś” i „Żbik”. Po wojnie 
25 października 1945 roku, wraz z innymi, powrócił do kraju i przez 
wiele lat służył do szkolenia nowych roczników marynarzy. ORP „Sęp” 
skreślony został z listy floty w dniu 15 września 1969 r. i pocięty na 
złom.

Dane taktyczno-techniczne okrętu takie, jak ORP „Orzeł”, z tym, 
że w okresie powojennym zdjęta została obudowa działa, a samo działo 
wymieniono na 100 mm produkcji radzieckiej.

8. OKRĘT PODWODNY ORP „WILK” (rys. 5)

Zbudowany został we Francji w stoczni „Ohantiers Augustin Nor
mand” w Le Hawre w latach 1927—1931. Banderę podniesiono 31 paź
dziernika 1931 r. 23 listopada 1931 r. przybył do kraju. Podczas działań 
wojennych we wrześniu 1939 r. przedarł się z Bałtyku przez cieśniny 
duńskie i 20 września wszedł do brytyjskiej bazy Rosyth. 20 kwietnia 
1942 r., ze względu na zużycie, przeszedł do rezerwy w Plymouth. 
W roku 1951 zwrócony Polsce. Wrócił na holu do Gdyni i został pocięty 
na złom.

Dane taktyczno-techniczne

Wymiary:
— długość całkowita — 78,5 m;
— szerokość maksymalna — 5,90 m;
— zanurzenie — 4,20 m;
— wyporność nawodna — 980 ton, podwodna — 1250 ton;
— głębokość zanurzenia maksymalnego — 80 m.

Uzbrojenie:
— 1 działo 100 mm Schneider-Creusot 24A;
— 2 nkm 13,2 mm Hotchkiss wz. 30;
— 6 wyrzutni torpedowych 550 mm (4 na dziobie i 2 obrotowe w po

kładzie rufowym);
— 40 min typu SM-5 (w 2 wyrzutniach rufowych).
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Załoga: 4 oficerów i 42 podoficerów i marynarzy.

Okręt mógł stawiać miny w położeniu podwodnym.

Maszyny:
— 2 silniki Diesla o mocy 900 KM każdy;
— 2 silniki elektryczne o mocy 600 KM każdy;
— prędkość nawodna — 14,5 węzła;
— prędkość podwodna — 9,5 węzła;
— zasięg przy prędkości ekonomicznej 3000 Mm.

9. OKRĘT PODWODNY ORP „RYS”

Został zbudowany we Francji w stoczni „Societe’ Anonyme des Ate- 
liers et Chantiers de la Loire” w Nantes w latach 1927—1931. Banderę 
wojenną podniesiono 2 sierpnia 1931 r. Do kraju przybył 14 sierpnia 
1931 r. W dniu 18 września został internowany w Vaxholm. Przeholo
wany na jezioro Malaren wchodził w skład grupy polskich okrętów in
ternowanych w Szwecji. Powrócił do Polski z innymi jednostkami 25 
października 1945 r. Z listy floty został skreślony 8 września 1955 r.

Dane taktyczno-techniczne okrętu — takie, jak ORP „Wilk”.

10. OKRĘT PODWODNY ORP „ŻBIK”

Zbudowany został we Francji w stoczni „Chantiers Navals Franęais” 
w Caen w latach 1927—1932. Podniesienie bandery odbyło się 2 lutego 
1932 roku. 25 września 1939 r. został internowany w Szwecji. Przeho
lowany na jezioro Malaren wchodził w skład grupy polskich okrętów 
tam internoowanych. Do Polski wrócił 25 października 1945 roku. Opu
szczenie bandery odbyło się w 1955 r., po czym został przeznaczony na 
złom.

Dane taktyczno-techniczne okrętu takie, jak ORP „Wilk”.

11. TRAŁOWIEC ORP „JASKÓŁKA”

Zbudowany został w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej 
na Oksywiu w latach 1934—1935. Podniesienie bandery odbyło się 27 
lipca 1935 r. W dniu 14 września 1939 r. został zatopiony przez lotnictwo 
niemieckie w porcie Jastarnia.

Dane taktyczno-techniczne:

Wymiary:
— długość całkowita — 45 m;
— szerokość maksymalna — 5,50 m;
— zanurzenie — 1,55 m;
— wyporność standard — 183 tony;
— wyporność maksymalna — 203 tony.
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Uzbrojenie:
— 1 armata 75 mm wz. 26;
— 2 ckm ,,Maxim” wz. 08;
— 20 min.

Maszyny:
— 2 .silniki 8-cylindrowe „Nohab-Ursus” produkcji polskiej;
— prędkość maksymalna 17,5 węzła.

Załoga: około 30 ludzi.

12. TRAŁOWIEC ORP „MEWA”

Zbudowany został w Stoczni Gdyńskiej na Oksywiu w latach 1934— 
—1935. Podniesienie bandery odbyło się 25 października 1935 r. 3 wrześ
nia 1939 r. trafiony pociskiem zatonął osiadając na dnie basenu portu 
wojennego Hel. Wcielony przez Niemców do Kriegsmarine jako „Putzig”. 
W 1940 r. przemianowany na „TFA-7” — był poławiaczem torped. 15 
października 1945 r. wcielony do powołanej przez Anglików niemieckiej 
służby trałowej. Wrócił do Polski 12 marca 1946 r. i służył jako dozo
rowiec. Skreślony z listy floty w 1960 r.

13. TRAŁOWIEC ORP „RYBITWA” (rys. 6)

Zbudowany został w Stoczni Rzecznej w Modlinie w latach 1934— 
—1935. Banderę podniesiono 21 grudnia 1935 r. 14 września 1939 r. 
został ciężko uszkodzony w czasie nalotu na Jastarnię. Jako „Rixhóft” 
wcielony do Kriegsmarine, w 1940 r. przemianowany na „TFA-8” •—był 
poławiaczem torped. 15 października 1945 r. został wcielony do powo
łanej przez Anglików niemieckiej służby trałowej. 12 marca 1946 r. 
wrócił do Gdyni i następnie służył jako dozorowiec do 1960 r.

Dane techniczne — jak ORP „Jaskółka”.
Uzbrojenie okrętu wzmocnione zostało podwójnym nkm Hotchkiss 

13,2 mm.

14. TRAŁOWIEC ORP „CZAJKA”

Zbudowany został w Stoczni Rzecznej w Modlinie w latach 1934— 
—1935. Polską banderę wojenną podniesiono 10 lutego 1936 r. W dniu 
14 września 1939 r. został uszkodzony w czasie nalotu samolotów nie
mieckich na Jastarnię, następnie zdobyty przez Niemców i jako jedno
stka do celów oznakowania nawigacyjnego, a od 1940 r. — jednostka 
do celów doświadczalnych nosił nazwę „Westerplatte”, zmienioną na 
„TFA-11”. Od 1943 r. był poławiaczem torped. 15 października 1945 r. 
wcielony do niemieckiej służby trałowej powołanej przez Anglików. 
Wrócił do Polski 12 marca 1946 r. i służył jako dozorowiec do 1960 r.

Dane techniczne, jak ORP „Jaskółka”.
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15. TRAŁOWIEC ORP „CZAPLA”

Zbudowany został w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej 
na Oksywiu w latach 1937—1939. 14 września 1939 r. podczas nalotu 
samolotów niemieckich na Jastarnię trafiony bombą lotniczą i doszczęt
nie spalony.

Dane techniczne — jak ORP „Jaskółka”, oprócz tego uzbrojony był 
w 2 nkm Hotchkiss 13,2 mm (1x2).

16. TRAŁOWIEC ORP „ŻURAW”

Zbudowany w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej na Oksy
wiu. Bandera została podniesiona 25 sierpnia 1939 r. Po silnym uszko
dzeniu 14 września 1939 r. przeszedł do portu helskiego, gdzie został roz
brojony. Wcielony przez Niemców do Kriegsmarine jako „Oxhóft” był 
okrętem pomiarowym. 15 października 1945 r. wcielony do niemieckiej 
służby trałowej powołanej przez Anglików. 12 marca 1946 r. wrócił do 
Polski i służył jako okręt hydrograficzny „HG-11”, „Żuraw” i „Kompas”. 
Skreślony z listy floty w 1960 r.

Dane techniczne — jak ORP „Jaskółka”, a ponadto 2 nkm Hotchkiss 
13,2 mm (1x2).

17. KANONIERKA ORP „GENERAŁ HALLER” (rys. 7)

Zbudowana została w Finlandii w stoczni „Crichton Vulkan” w Abo 
jako „Karjala” w roku 1920. Banderę polską podniesiono w 1921 r. 
W dniu 2 września 1939 r. przekształcona na Helu w zakotwiczoną ba
terię pływającą. 3 września podczas nalotu lotniczego została poważnie 
uszkodzona i osadzona na dnie w porcie handlowym Hel.

Dane taktyczno-techniczne:

Wymiary:
— długość — 50 m;
— szerokość maksymalna — 7 m;
— zanurzenie — 2,9 m;
— wyporność — 342 tony.

Uzbrojenie w 1939 roku:
— 2 armaty 75 mm wz. 97 (2x1);
— 2 nkm Hotchkiss 13,2 mm (1x2);
— 4 ckm „Maxim” wz. 08 (4x1);
— 30 min (na szynach pokładowych).
Uzbrojenie ulegało zmianom w latach 1925—1938.

Maszyny:
— 2 maszyny parowe podwójnego sprężania;
— 2 kotły parowe typu „Norman”;
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— maksymalny zapas węgla 70 ton;
— prędkość maksymalna 14,5 węzła;
— zasięg pływania około 700 Mm.

Załoga: około 60 ludzi (w tym 2—3 oficerów).

18. KANONIERKA ORP „KOMENDANT PIŁSUDSKI”

Zbudowana została w Finlandii w stoczni „Crichton Vulkan” w Abo 
jako „Turunmaa” w roku 1920. Banderę polską podniesiono 29 grudnia 
1920 r. w Gdańsku. Od 2 września 1939 r. przekształcona w porcie wo
jennym Hel w zakotwiczoną baterię pływającą. 1 października 1939 r. 
zatopiona przez własną załogę w porcie Hel. Wydobyta przez Niemców 
pływała jako jednostka pomocnicza „Heisternest”. Zatopiona 16 września 
1944 r. w Nantes bombami lotniczymi.

19. SZKOLNY OKRĘT ARTYLERYJSKI ORP „MAZUR” (rys. 8)

Zbudowany został jako torpedowiec klasy „V” w stoczni „Vulcan” 
w Szczecinie w 1915 r. pod nazwą „V-105”. Przyznany został Polsce 
przez Radę Ambasadorów w Paryżu 9 grudnia 1919 r. Banderę polską 
podniesiono we wrześniu 1921 r. Przebudowany w 1931 r. na szkolny 
okręt artyleryjski. 1 września 1939 r. został zbombardowany w porcie 
wojennym na Oksywiu. Poległo ok. 40 członków załogi.
Wymiary:

— długość — 62,6 m;
— szerokość maksymalna — 6,2 m;
— zanurzenie — 2,5 m;
— wyporność maksymalna - 421 ton.

Uzbrojenie z 1935 r.:
— 3 armaty 75 mm wz. 97;
— 1 działko przeciwlotnicze 40 mm „Vickers” wz. 28;
— 2 nkm Hotchkiss 13,2 mm wz. 30 (1x2);
— 2 ckm ,,Maxim” 7,92 mm wz. 08 (2x1).

Maszyny:
— 2 zespoły turbin typu Vulcan;
— 3 kotły opalane ropą (początkowo węglem);
— prędkość maksymalna 20 węzłów, początkowo 29 węzłów.

Załoga: około 80 ludzi.

20. HULK ORP „BAŁTYK” (rys. 9)

Zbudowany we Francji w 1898 r. w stoczni „Chantiers de la Medi- 
terranes” w La Seyne, jako krążownik „d’Entrecasteaux”. Banderę pol
ską podniesiono 30 lipca 1927 r. Okręt nie posiadał maszyn i uzbrojenia.
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1 września 1939 r. trafiony bombą w czasie ataku lotniczego. 11 września 
załoga opuściła okręt. Używany przez Niemców jako hulk, w 1942 r. 
został odholowany do Gdańska i pocięty na złom.

Dane taktyczno-techniczne:

Wymiary:
— długość maksymalna — 126 m;
— szerokość maksymalna — 18 m;
— zanurzenie — 7,5 m;
— wyporność — 8100 ton.

Uzbrojenie:
— 6 działek salutacyjnych;
— na początku wojny zainstalowano 2 działa 75 mm i 4 działa 47 mm.

Załoga: liczyła we wrześniu 1939 r. — 132 ludzi.

21. OKRĘT RATOWNICZY DO PRAC NURKOWYCH ORP „NUREK” 
(rys. 10)

Zbudowany został w gdyńskich Warsztatach Portowych Marynarki 
Wojennej w 1936 r. w oparciu o polskie plany. Banderę podniesiono 
1 listopada 1936 r. W dniu 1 września 1939 r. trafiony bombą lotniczą 
w porcie wojennym na Oksywiu. Poległo 17 osób.

Dane taktyczno-techniczne:

Wymiary:
— długość całkowita — 29 m;
— szerokość całkowita — 6 m;
— zanurzenie — 1,4 m.
Uzbrojenia nie posiadał.

Maszyny:
— 1 silnik 4-cylindrowy Diesla „Nohab-Ursus” 260 KM;
— prędkość maksymalna 10 węzłów;
— zasięg około 150 Mm.

Załoga: 21 osób.

22. KUTER POŚCIGOWY „BATORY” (rys. 11)

Zbudowany w latach 1930—1932 przez Stocznię Modlińską PZInż. 
dla straży granicznej. Nocą 1/2 października 1939 r. przedostał się z grupą 
oficerów i marynarzy do Szwecji, gdzie został internowany. 25 paź
dziernika 1945 r. wrócił do Polski. W 1957 r. przekazany do LPŻ (póź
niej LOK). Wycofany z eksploatacji w 1969 r. W 1974 został przeho
lowany na Hel. W 1975 r. osadzono go na lądzie w charakterze okrętu 
— pomnika.
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Dane taktyczno-techniczne:

Wymiary:
— długość — 21,2 m;
— szerokość — 3,6 m;
— zanurzenie — 1,3 m;
— wyporność — 28 ton.

Uzbrojenie:
— 2 ckm ,,Maxim” 7,92 mm wz. 08.

Maszyny:
— 2 silniki benzynowe 1100 KM;
— 1 silnik Diesel Maybach 175 KM;
— prędkość 24/11 węzłów.

Załoga: 9 ludzi.

23. HOLOWNIK „LECH” (rys. 12)

Zbudowany został w 1903 r. w stoczni ,,F. Schichau” w Elblągu jako 
,,'Brussa”. Banderę polską podniesiono 4 grudnia 1938 r. w Gdańsku. 
Zakupiony przez Marynarkę Wojenną od Towarzystwa „Żegulga-Wisła- 
-Bałtyk”. W dniu 14 września 1939 roku został zatopiony podczas na
lotu w Jastarni.

Dane techniczne:

Wymiary:
— długość — 32 m;
— szerokość — 7 m;
— zanurzenie — 3,8 m;
— wyporność — 280 ton.

Maszyny:
— maszyna parowa około 500 KM, prędkość 12 węzłów.

24. HOLOWNIK „SMOK” (rys. 13)

Zbudowany został w stoczni francuskiej „Compagnie General de Ma- 
terieux” w 1921 r. w La Rochelle jako „Le Boxeur”. Zakupiony przez 
Marynarkę Wojenną w Belgii w 1932 r. jako „Leopold”. Wcielony do 
Polskiej Marynarki Wojennej w 1933 r. 1 października 1939 r. zato
piony został przez własną załogę u wejścia do portu wojennego Hel. 
Wcielony przez Niemców do Kriegsmarine. Zatonął 2 marca 1945 r. 
koło Warnemunde.
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Dane techniczne:

Wymiary:
— długość — 40,3 m;
— szerokość maksymalna — 9 m;
— zanurzenie — 3,5 m;
— wyporność — 711 ton.

Uzbrojenie:
— 2 działka 37 mm (w 1939 r.);
— 2 ckm 7,92 mm „Maxim” wz. 08.

Maszyny:
— 1 kocioł wodnorurkowy opalany ropą;
— 1 maszyna parowa tłokowa o mocy 1200 KM;
— 1 pompa ratownicza wodna.

Załoga: 2 oficerów i 28 podoficerów i marynarzy.

25. OKRĘT HYDROGRAFICZNY ORP „POMORZANIN” (rys. 14)

Zbudowany został jako trałowiec „FM-28” w stoczni „Caesar Wollheim” 
we Wrocławiu. Zakupiony w 1920 r. Banderę polską podniesiono 
w 1921 r. Służył do 1932 r. jako trałowiec ORP „Mewa”. W 1932 r. 
przebudowany na okręt hydrograficzny „Pomorzanin”. 14 września 
1939 r. zbombardowany przez niemieckie samoloty, zatonął w porcie 
w Jastarni.

Dane techniczne:

— długość — 43 m;
— szerokość maksymalna — 6 m;
— zanurzenie — 1,6 m;
— wyporność maksymalna — 203 tony.

Uzbrojenie:

— 2 ckm 7,92 mm ,,Maxim” wz. 08.

Maszyny:
— 2 maszyny parowe o mocy 600 KM;
— prędkość maksymalna 13 węzłów;
— zasięg przy prędkości 12 węzłów 500 Mm.

Załoga: 2 oficerów oraz 30 podoficerów i marynarzy.

26. HOLOWNIK PORTOWY „ŻEGLARZ” (rys. 15)

Zbudowany przez gdyńskie Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej 
w latach 1938—1939. Banderę podniesiono w 1939 r. 13 września 1939 r.
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uległ samozato pieniu w porcie wojennym Oksywie. Wcielony do Kriegs- 
marine, nosił nazwę „Glettkau”. 28 lutego 1946 r. został z Neustadt 
sprowadzony do Polski.

Dane techniczne:
— długość — 26,30 m;
— szerokość — 6,25 m;
— zanurzenie — 2,5 m;
— wyporność — 162 tony.
— prędkość maksymalna — 8 w.

Wyporność jego była większa w stosunku do bliźniaczych jednostek 
„Mistrz” i „Kaper” na skutek zamontowania innego kotła i wzmocnień 
przeciwlodowych.

27. HOLOWNIK PORTOWY „KRAKUS” (rys. 16)

Zbudowany w Finlandii w 1919 r. w stoczni „Crichton Yulcan” w Abo 
jako „Kylikki”. Zakupiony dla Marynarki Wojennej w 1920 r. Polską 
banderę wojenną podniesiono 27 sierpnia 1920 r. Po zdobyciu przez 
Niemców wcielony do Kriegsmarine pod nazwą „Kielau”. Wrócił do 
Polski 28 lutego 1946 r.

Dane techniczne:

— długość — 20 m;
— wyporność 55 ton;
— prędkość — 8 węzłów.

Załoga: 3 osoby.
Pozostałe dane nieznane.

28. HOLOWNIK PORTOWY „SOKÓŁ” (rys. 17)

Zakupiony przez Marynarkę Wojenną w Gdańsku w maju 1920 r.
Zatopiony przez Niemców we wrześniu 1939 roku na Oksywiu.

Dane techniczne:

— długość — 27 m;
— wyporność — 72 tony.

Maszyna parowa o mocy 180 KM.
— prędkość maksymalna — 10 węzłów.

Brak innych danych.

29. STACJA TORPEDOWA „OKSYWIE” (rys. 18)

Zbudowana jako prom w stoczni „Danziger Werft” w Gdańsku 
w 1927 r. Służył jako stacja tankowania wody. Zakupiony przez Mary
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narkę Wojenną, banderę podniesiono 15 maja 1934 r. Został przebu
dowany na stację torpedową. 6 września 1939 r. zatopiony przez własną 
załogę w celu zablokowania głównego wejścia do portu gdyńskiego.

Dane techniczne:

Wymiary:
— długość — 24 m;
— szerokość — 7 m;
— zanurzenie — 1,6 m;
— prędkość — 4 węzły.

Uzbrojenie:
— 2 wyrzutnie torpedowe 550 mm.

Maszyny:
— 2 maszyny parowe o mocy 20 KM każda;
— 4 śruby: 2 na dziobie i 2 na rufie, jednostka mogła pływać wa

hadłowo.

Załoga: 10 osób.
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Rys. 1. Niszczyciel ORP. „BŁYSKAWICA’



’ Rys. 2. Niszczyciel. ORP „WICHER”



Rys. 3. Stawiacz min ORP „GRYF1
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Rys. 4. Okręt podwodny ORP „ORZEŁ”



Rys. 5. Okręt podwodny ORP „WILK”



Rys. 6. Trałowiec ORP „RYBITWA”
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Rys. 7. Kanonierka ORP „GENERAŁ HALLER’



Rys. 8. Szkolny okręt artyleryjski ORP „MAZUR”



Rys. 9. Hulk ORF „BAŁTYK’



Rys. 10. Okręt ratowniczy ORP „NUREK”



Rys. 11. Kuter pościgowy straży granicznej „BATORY’



Rys. 12. Holownik „LECH”



Rys. 13. Holownik ORP „SMOK'



Rys. 14. Okręt hydrograficzny ORP „POMORZANIN



Rys. 15. Holownik „ŻEGLARZ
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Rys. 16. Holownik „KRAKUS”



Rys. 17. Holownik ORP „SOKOŁ’



Rys. 18. Stacja torpedowa „OKSYWIE’



DR JAROSŁAW RUSAK

PAMIĄTKI Z OBRONY WYBRZEŻA 1939 ROKU 
W ZBIORACH MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

1 września 1989 r. minie 50 rocznica wybuchu II wojny światowej. 
Czas zaleczył wojenne rany, ale pamięć o bohaterstwie polskich żoł
nierzy jest wciąż żywa. Po dniach krwawych zmagań z hitlerowskim 
najeźdźcą pozostały pamiątki, które dzisiaj przechowuje się z najwięk
szą pieczołowitością. Najwięcej z nich, przypominających lądową i mor
ską obronę Wybrzeża w 1939 r., posiada Muzeum Marynarki Wojennej. 
Na zasłużonym niszczycielu okręcie-muzeum „Błyskawica” udostępniona 
jest dla zwiedzających obszerna wystawa, której fragment poświęcony 
jest właśnie temu tematowi.

Zasadniczymi rejonami walki w obronie Wybrzeża były Westerplatte, 
Kępa Oksywska i Hel. Wybrzeże, podobnie jak cały kraj, nie było od
powiednio przygotowane do odparcia agresji i nie mogło się długo 
bronić, chociaż załogi okrętów, jak i żołnierze oraz ochotnicze oddziały 
robotników walczyły z niezwykłą ofiarnością i męstwem. Na kilku plan
szach umieszczono szereg unikalnych dokumentalnych zdjęć dotyczą
cych walk na Westerplatte, Oksywiu, Helu i obrony Poczty Polskiej 
w Gdańsku. Schematyczna mapa przedstawia działania bojowe w obronie 
Wybrzeża, na której zaznaczono linię lądowej obrony Wybrzeża, a także 
kierunki natarcia wojsk hitlerowskich oraz główne miejsca obrony. 
Mapa uwidacznia również działalność okrętów Polskiej Marynarki Wo
jennej w pierwszych dniach działań wojennych.

W gablotach zobaczyć można pamiątki po obrońcach Wybrzeża: hełm, 
ładownicę i karabin typu „Mauser”, a także Krzyż Walecznych, odznakę 
I Morskiego Pułku Strzelców z 1939 r., opaskę sanitariuszki, bagnet 
odnaleziony na Westerplatte, dokumenty. Bezcenne są pamiątki ze sta- 
wiacza min „Gryf” w postaci napisu z nazwą okrętu. Jak wiadomo, 
„Gryf” wraz z niszczycielem „Wicher” zatopiony został w dniu 3 wrześ
nia 1939 r. przez hitlerowskie lotnictwo w porcie wojennym Hel. Na 
szczególną uwagę zasługują wyeksponowane w gablocie dwie szable. 
Pierwsza z nich stanowi własność nie żyjącego już dowódcy ORP „Ja
skółka” kpt. mar. Tadeusza Borysiewicza. Jest to szabla prymusowska, 
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którą otrzymał w 1929 r. z rąk gen. dyw. Burchardt-Bukaekiego, jako 
absolwent Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Na 
klindze wygrawerowany jest następujący napis: „Pierwszemu Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej ppor. Tadeuszowi Borysiewiczowi 
Prezydent Rzeczypospolitej”.

Przez dziesięć lat służby oficerskiej honorowa szabla towarzyszyła 
T. Borysiewiczowi na kilku okrętach, w tym także na trałowcu ORP 
„Jaskółka”, którego dowództwo w stopniu kapitana objął na krótko 
przed wybuchem wojny. Pamiątkowa szabla przeżyła wraz z nim na 
„Jaskółce” wszystkie naloty bombowe, rajdy artyleryjskie na Rewę 
i dramatyczne stawianie zagrody minowej w nocy z 13 na 14 września 
1939 r. w Zatoce Gdańskiej, całkowicie opanowanej przez hitlerowską 
flotę. W dniu 14 września, po powrocie z nocnej bardzo nieprzyjemnej 
akcji, T. Borysiewicz przeniósł szablę z okrętu do kwatery lądowej 
w Jastarni. Stało się bowiem jasne, że policzone są już dni czy godziny 
naszych działań morskich. Gdy 15 września 1939 r. „Jaskółka” poszła 
na dno trafiona bombą hitlerowskiego „stukasa” w jastarnieńskim porcie 
— szabla ocalała. Dowódca okrętu wraz z 24 uratowanymi członkami 
załogi zszedł na ląd obejmując obronę przeciwdesantową portu Jastarnia.

W dniu 2 października 1939 r. garnizon Rejonu Umocnionego Hel 
złożył broń, jako ostatni morski bastion obrony Rzeczypospolitej. Wa
runki kapitulacji nakazywały oddanie broni w ręce wrcga i surowo 
zabraniały jej niszczenia. Wówczas to, nie chcąc, by droga pamiątka 
trafiła w ręce wroga, kapitan T. Borysiewicz decyduje się oddać ją na 
wieczne przechowanie ulubionemu morzu. Wczesnym rankiem w dniu 
kapitulacji wymyka się na potrzaskane bombami nabrzeże portu w Ja
starni i z rozmachem ciska swą honorową szablę jak najdalej w morze. 
Zamyka się w ten sposób najważniejszy etap jego żołnierskiej, mary
narskiej służby. Kilka lat spędza w obozach jenieckich.

Po wyzwoleniu T. Borysiewicz podejmuje pracę nad polskim mo
rzem w Gdańsku. I oto po 32 latach szabla wraca do odznaczonego Krzy
żem Orderu Yirtuti Militari kpt. Borysiewicza. Latem 1972 r. odnalazł 
ją Feliks Kinkiel, zbieracz broni białej, który dotarł z nią do prawo
witego właściciela. Czas i woda morska wyryła na szabli swoje piętno. 
Pozostały jednak prawie nietknięte wszystkie zdobiące szablę orna
menty, napisy oraz nazwisko autora tych napisów wyryte na grzbiecie 
klingi. Wizytówka ta brzmi: „Rys. i trawił Ant. Dziedzicki 1929 r.”.

Jaki był los szabli od 1939 r. i jak dostała się z powrotem w polskie 
ręce? — snuć można na ten temat jedynie przypuszczenia. Feliks Kin
kiel kilka miesięcy wcześniej kupił ją od innego hobbysty, który po
dobno nabył ją w jednym z antykwariatów. Dalej ślad się urywa.

Znajdująca się obok druga szabla jest również bardzo cenna i zwią
zana jest z Morskim Dywizjonem Lotniczym w Pucku.

Już pierwszego dnia wojny baza lotnicza w Pucku stała się celem 
gwałtownego nalotu dokonanego przez około 30 hitlerowskich bombow
ców, które miały za zadanie całkowite zniszczenie polskich sił powietrz
nych na wybrzeżu. Nalot na Puck spowodował duże szkody w urzą
dzeniach portu lotniczego, nie wyrządził jednak żadnych strat w ma
szynach. Dywizjon poniósł natomiast dotkliwą stratę w osobie dowódcy 
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kmdr. por. pil. Edwarda Szystowskiego. To do niego należała ekspono
wana w gablocie szabla, którą przekazała do Muzeum Marynarki Wo
jennej w formie daru Irena Krupska — mieszkanka Wrocławia.

W gablotach wyeksponowany został dzwon z trałowca „Mewa”, zegar 
okrętowy z trałowca „Jaskółka”, wstążki z czapek marynarskich oraz 
łuski karabinowe.

Z obroną Wybrzeża w 1939 r. związany jest proporzec 2 Morskiego 
Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej Marynarki Wojennej, który prze
kazał w postaci daru Jan Spychalski zamieszkały w Szubinie. Ww. pro
porzec J. Spychalski wykradł w marcu 1945 r. z akt niemieckiej jed
nostki wojskowej w Gdyni i przechowywał w swoim prywatnym miesz
kaniu.

Znaczna część eksponatów związanych z obroną Wybrzeża jest roz
lokowana na terenie ekspozycji uzbrojenia i broni morskiej, której frag
ment poświęcono działaniom wojennym w dniach pamiętnego września. 
I tak dwie armaty polewę kal. 105 mm wyprodukowane przez fran
cuską firmę „Schneider” wchodziły w skład morskiego dywizjonu arty
lerii lekkiej. We wrześniu 1939 r. bateria tych armat dowodzona przez 
kpt. J. Małkiewicza zajmowała pozycję w rejonie Kępy Oksywskiej. 
Pierwsze strzały oddala prawdopodobnie 2 września i w tym też dniu 
została ostrzelana przez pancernik „Schleswig-Holstein”. W następnych 
dniach wielokrotnie wspierała broniące się oddziały polskie, ale ogień 
jej był coraz słabszy ze względu na konieczność oszczędzania amunicji. 
18 września wieczorem bateria oddała ostatnie strzały — dalszą walkę 
uniemożliwił brak amunicji. Dwie armaty z tej baterii przetrwały woj
nę, a dziś stanowią cenne eksponaty.

Ciekawym eksponatem jest także podwójnie sprzężona armata mor
ska kal. 120 mm wz. 34/36 wyprodukowana przez firmę szwedzką „Bo- 
fors”, a wymontowana z polskiego stawiacza min „Gryf” zatopionego 
3 września 1939 r. w porcie Hel. Podziurawiona osłona przeciwodłam- 
kowa armaty świadczy o kolejach losu, jakie przechodził okręt oraz 
o tragedii jego załogi ostrzeliwanej bezlitośnie przez hitlerowskie lot
nictwo. Z „Gryfa” pochodzi też ciężki przeciwlotniczy karabin maszy
nowy typu „Hotchkiss” kal. 13,2 mm, na którym widać także ślady 
walki sprzed 50 lat.

Potężna armata wyeksponowana na dziedzińcu pochodzi z baterii 
helskiej wybudowanej w latach 1935—1.936 na Helu, która składała się 
z czterech armat tego typu. Jest to armata kal. 152,4 mm wz. 35 wy
produkowana przez firmę szwedzką „Bofors”. Dla uczczenia pamięci 
i zasług pioniera polskiej artylerii morskiej i budowniczego tej baterii, 

Pamiątki z września 1939 r. zgromadzone i eksponowane w Muzeum 
Marynarki Wojennej i na okręcie-muzeum „Błyskawica” oglądane są 
z ogromnym zainteresowaniem przez wielotysięczne rzesze turystów, 
wśród których przeważa młodzież szkolna. Jest to dla nich niewątpliwie 
pożyteczna lekcja historii.
przedwcześnie zmarłego kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego, bateria 
została nazwana jego imieniem. We wrześniu 1939 r. była ona jedyną 
nowoczesną średnią baterią stałą na wybrzeżu polskim. Dowodził nią 
kpt. mar. Zbigniew Przybyszewski, a od 25 września, po zranieniu do
wódcy, zastąpił go kpt. mar. Bohdan Mańkowski. W obronie Helu ba

53



teria oddała duże usługi, odpierając ataki hitlerowskich okrętów linio
wych i niszczycieli, a 27 września jeden jej pocisk trafił w pancernik 
„Schleswig-Holstein”.

Obok armaty wyeksponowano dwa pociski kał. 280 mm, z których 
każdy waży ponad 300 kg. Podobnymi pociskami hitlerowskie pancerniki 
„Schleswig-Holstein” i „Schlesien” ostrzeliwały Westerplatte, Gdynię 
i Hel.

Z okrętu podwodnego „Sęp” (okrętu bliźniaczego słynnego „Orła”) 
pochodzi działo przeciwlotnicze typu „Bofors” kal. 40 mm wz. 36, 
a z okrętu podwodnego „Żbik” armata kal. 100 mm wz. 17 wyprodu
kowana przez francuską firmę „Schneider”. Jak wiadomo „Sęp”, „Żbik”, 
a także „Ryś”, po wyczerpaniu możliwości działań na Bałtyku zawinęły 
w drugiej połowie września 1939 r. do portów szwedzkich i tam zostały 
internowane. Wcześniej jednak polskie okręty podwodne postawiły nie
wielkie zagrody minowe w rejonie Helu. Od wybuchu jednej z min 
postawionych przez „Żbika” zatonął w dniu 1 października 1939 r. hi
tlerowski trałowiec „M-85”. Egzemplarz takiej właśnie miny kontakto- 
wo-zagrodowej wz. SM-5, która wchodziła w skład uzbrojenia Polskiej 
Marynarki Wojennej w 1939 r. zobaczyć można na terenie ekspozycji.

Obok armaty z „Gryfa” wyeksponowane zostało godło państwowe 
z budynku koszarowego na Westerplatte. Ciekawa jest historia najcen
niejszej pamiątki związanej nierozerwalnie z epopeją siedmiodniowych 
zmagań niewielkiej załogi placówki z hitlerowskim najeźdźcą.

Gdy w połowie 1936 r. przystąpiono do ostatniej fazy prac przy bu
dowie nowego budynku koszar na Westerplatte, ogłoszony został równo
cześnie konkurs na opracowanie projektu płaskorzeźby przedstawiającej 
godło państwowe, które miało być umieszczone nad wejściem do bu
dynku. W konkursie zwyciężył projekt warszawskiego artysty grafika 
Konrada Srzednickiego, któremu zlecono również wykonanie płasko
rzeźby. Specjalny kamień trembowlański — twardy piaskowiec, dostar
czono do pracowni znajdującej się przy ul. Madalińskiego 23. Prace 
nad wykonaniem płaskorzeźby trwały około trzech miesięcy. Z chwilą 
zakończenia budowy koszar dostarczono godło na Westerplatte i umie
szczono nad wejściem głównym.

Wraz z atakiem wojsk hitlerowskich na Westerplatte stały się ko
szary celem lotnictwa. Wybuchające bomby trafiając w budynek prze
bijały sufity i ściany. Godło ocalało, lecz nie uszanował go okupant. 
Porozbijane i zniszczone odnalezione zostało po wyzwoleniu w ruinach 
budynku koszarowego. We fragmentach dostarczone było do Muzeum 
Marynarki Wojennej stając się jednym z cenniejszych eksponatów.
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KMDR W ST. SPOCZ. WOJCIECH FRANCKI

DWIE MOGIŁY W DOBIEGNIEWIE I JEDNA W NIESZAWIE *

W 1925 r. na drugim reku Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej 
z początkiem szkolenia dyrektor nauk kmdr ppor. Witold Zajączkowski 
zapowiedział, że wykłady z artylerii morskiej będzie prowadził por. 
mar. H. Laskowski, który wrócił z Francji z kursu specjalnego i że bę
dzie dojeżdżał z Warszawy. Wobec tego będziemy mieli 3 godziny wy
kładów w jednym dniu. „Będzie to dla was trochę męczące — powie
dział — ale może ten wykonawca przyjeżdżać tylko na jeden dzień co 
2 tygodnie, więc jest też możliwość, iż będziecie mieli w jednym dniu 
nawet 4 godziny”.

Następnego dnia wszedł do klasy tęgi, średniego wzrostu porucznik, 
ciemny blondyn o brązowych iskrzących się oczach, z dobrym uśmie
chem.

Wykłady swe zaczął por. mar. H. Laskowski od balistyki, zapowia
dając, że podręczników nie ma, więc notujmy, jak umiemy, a on po
stara się ewentualnie napisać w przyszłości skrypty.

No i zaczął, a my osłupieliśmy. Jego- tempo mówienia było podobne 
do serii karabinu maszynowego. Pisał na tablicy formuły bardzo szybko, 
zapełniał tablice w kilka minut, ścierał i dalej szły formuły.

W połowie wykładu jeden z kolegów zameldował wykładowcy, że 
lepiej by było, aby zaraz nie ścierać tablicy po jej zapełnieniu, a zosta
wić trochę czasu na notowanie. Laskowski się uśmiechnął i zapewnił, 
że postara się o zwolnienie tempa. Zwolniły ale na 5—10 minut, po czym 
wrócił do starej szybkości.

Druga rzecz, która nas zadziwiła, to jego nienaganny język polski 
oraz opanowanie polskiej nomenklatury matematycznej, która w owych 
czasach była świeżo ustalona i nie wszyscy nauczyciele i wykładowcy 
ją sobie przyswoili.

Gdy wykłady przeszły pod koniec ostatniej lekcji Laskowski zapo
wiedział, żeby zaraz wziąć się do przeglądania notatek, bo ci, którzy 
mają dobre stopnie u generała Windakiewicza dadzą sobie radę, nato

* Kmdr w st. spoicz. Wojciech Francki jest zasłużonym oficerem PMW. Był 
dowódcą m.in. OORP „Błyskawica” (trzykrotnie), „Burza”, „Wilia”. Obecnie mieszka 
w Australii.

Jedna z tytułowych mogił (kmdr. S. Frankowskiego) znajduje się nie w Dobie
gniewie lecz we Wrocławiu.

Relacja została przysłana do kraju w 1988 r. Przypisy oraz niezbędne poprawki 
interpunkcji, pisowni i składni pochodzą od redakcji.
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miast ci mający średnie oceny będą mieli kłopot, jeśli naprawdę nie 
zaczną pracować.

Gen. Windakiewicz wykładał nam wyższą matematykę i fizykę na 
pierwszym roku szkoły. W komentarzach po lekcjach wszyscy orzekli, 
że Laskowski musi być niesłychanie sympatycznym człowiekiem, tylko 
jeśli tak będzie wymagający, jak wyglądało z jego uprzedzeń, to przy
szłość nasza nie jest wesoła.

Ponadto zaintrygowało nas, że ten człowiek z nienaganną polszczyzną 
przyszedł z rosyjnej marynarki, bo o tym wiedzieliśmy, że u cara był 
miczmanem. Zaraz też dowiedzieliśmy się, że H. Laskowski oznacza nie 
Henryk a Heliodor Laskowski. Było to niecodzienne imię. Jeden z na
szych warszawiaków orzekł krótko „był Herakliusz Bilewicz u Sienkie
wicza, może być dla odmiany Heliodor w naszej Marynarce”. Tylko 
skąd on pochodzi? Jego żywa, sympatyczna i pogodna osobowość nie 
pasowała ani do imienia ani do jego poprzedniej służby w Rosji.

W miarę posuwania się reku szkolnego Laskowski zaczął przywozić 
skrypty, które tłumaczył i wydawał na powielaczu w Kierownictwie 
Marynarki, gdzie miał przydział. Te wydawnictwa szły tak samo szybko, 
jak jego wykłady.

Po pewnym czasie ustaliliśmy, że Laskowski ukończył wojenny kurs 
oficerów marynarki rosyjskiej, że pochodzi z Kujaw z Nieszawy, a szkołę 
średnią ukończył we Włocławku. Po przyjęciu do marynarki polskiej 
uznano jego kwalifikacje za niewystarczające i posłano go na tymcza
sowe kursy instruktorskie, które ukończył z wynikiem dobrym, a po
tem skończył kurs artylerii morskiej we Francji w Toulonie. Trzeba 
dodać, że w miarę, jak go poznawaliśmy, stawał się on najprzyjem
niejszym naszym wykładowcą, nie mówiąc już o tym, że był równie 
miłym dla każdego, z którym się spotykał, czy to służbowo czy pry
watnie. Miał pogodny charakter, którym każdego ujmował. Gdy go po
tem lepiej poznałem przekonałem się, że miał bardzo trafne oceny o lu
dziach, nieraz ostre, ale nigdy tego na zewnątrz nie okazywał. Miał 
zawsze życzliwą postawę dla każdego. Był to w całym znaczeniu tego 
słowa dobry człowiek.

Następnie spotkałem się z Laskowskim, gdy oficerowie z mego rocz
nika mogli iść na kursy specjalne. Ja po nominacji na porucznika zło
żyłem podanie do Kierownictwa Marynarki Wojennej o przydzielenie 
mnie na kurs pilotażu. Po kilku tygodniach dostałem prywatny list od 
Laskowskiego uprzejmie tłumaczący, że pod jego wpływem szef KMW 
odrzucił moje podanie i przydzielił mnie na kurs artylerii. W tym liście 
podał powody i swoje racje, że tak pokierował sprawami, no i radził 
bardzo serdecznie bym się temu podporządkował. Nie było co prote
stować — pojechałem do Toulonu.

W czasie trwania mego kursu Laskowski był już w Paryżu na kursie 
inżynierów artylerii morskiej. Widziałem się z nim i tam mi zalecał, 
bym zajął się możliwe poważnie sprawami strzelania przeciwlotniczego 
i obrony przeciwlotniczej, bo — jak mówił — to są problemy najbar
dziej palące i zaniedbane u nas i u Francuzów oraz, że mam po po
wrocie do Polski zająć się utworzeniem i wyszkoleniem dalmierzystów. 
Zdziwiło mnie to, bo przecież był sam na studiach i to trudnych, a jed
nak miał kontakt ze sprawami bieżącymi marynarki i na nie wpływał.
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Po powrocie z Francji często się spotykałem z Laskowskim, gdy przy
jeżdżał do Gdyni na Flotę. Był zawsze bardzo czynny, energiczny i za
wsze dostępny. Załatwiał sprawy szybko, celowo i wtedy zobaczyłem, 
że ma on bardzo dobre stosunki z kontradmirałem Jerzym Swirskim. 
Admirał go bardzo cenił i ufał mu.

Okclo roku 1932, w czasie swej bytności we Flocie, Laskowski po
wiedział mi, że mnie polecił kpt. Mieczysławowi Kruszewskiemu, który 
był • pomocnikiem szefa fortyfikacji na Wybrzeżu. Powiedział mi też, że 
kpt. Kruszewski może mieć pewne fachowe kwestie odnośnie nowoczes
nych armat i że jeśli się do mnie zwróci, to żebym mu udzielił wszelkiej 
pomocy. Trochę byłem zaskoczony tym poleceniem, gdyż byłem wtedy 
oficerem artylerii na ORP „Wicher”, więc powiedziałem Laskowskiemu, 
że przecież mają w Sztabie Floty oficera od artylerii na lądzie, który 
miło wyglądał, był w PAC-u i palił fajkę. Na to Laskowski: „Panie, nie 
gadaj pan, a rób pan co ja radzę. Kruszewski to bardzo wartościowy 
człowiek, a co szef fortyfikacji wraz z tym z fajką robią niech pana to 
nie obchodzi”.

Po kilku tygodniach kpt. Kruszewski zaczął od czasu do czasu przy
chodzić po informacje i pewne porady. Jakie są odrzuty dział morskich? 
Jak wyglądają celowniki, artyleryjskie przekaźniki elektryczne, dalmie
rze itd. I tak powoli zawiązała się nić sympatii między nami, jak rów
nież poznałem dobrze tego wartościowego oficera saperów. Wysoki, 
szczupły, nieco pochylony, zawsze ubrany bez zarzutu. Powolny w ru
chach i w mowie, twarz miał o wyglądzie surowym, ale przyjemnym. 
Nazywałem go „polski von Seckt o ludzkiej twarzy”, bo ten niemiecki 
miał raczej twarz trupią z monoklem, ale obaj mieli sylwetki naprawdę 
oficerskie.

Wiedziałem, że kpt. Mieczysław Kruszewski pochodził z Podlasia. 
Urodził się w Rosji, gdzie ojciec jego pracował. Matkę miał Sybiraczkę, 
która poznała Polskę dopiero po zamążpójściu. Rodzice kapitana przyjaź
nili się z Elizą Orzeszkową, która bardzo lubiła małego Mieczysława. 
Przy materialnej pomocy Orzeszkowej wysłano go na Politechnikę do 
Pragi Czeskiej, gdzie poznał swą żonę — Czeszkę. Kruszewski został 
oficerem saperów w Wojsku Polskim ze starszeństwem z dn. 1.7.1920 r. 
w randze kapitana. Pamiętam długie starania admirała Swirskiego, by 
go awansowano na majora, co się stało w r. 1936, a więc 16 lat przebył 
w stopniu kapitańskim.

Kruszewski ukończył specjalny kurs fortyfikacyjny, prowadzony 
przez Misję Francuską w Polsce po wojnie 1919—1920.. Miał on „dwa 
bez atu” i nie był z Legionów, więc tacy ludzie się do awansu nie na
dawali w pewnym okresie czasu. To, że był wzorowym oficerem w swej 
specjalności, znającym język niemiecki, francuski nie liczyło się wcale. 
Admirał Świrski dwukrotnie chciał go przenieść do Korpusu Marynarki, 
Kruszewski się oparł temu, nie chciał zrzucić munduru sapera. Nawia
sem mówiąc, był to jedyny oficer z wojska, którego znałem, a który 
cenił „SWÓJ” mundur.

Wielu oficerów z Wojska przydzielanych do Marynarki Wojennej 
bardzo pochopnie zmieniało swój mundur, gdy tylko nadarzyła się oka
zja, a że Swirski ogromnie lubił przemundurowywać, więc wielu z nich 
ochoczo paradowało w charakterze „marin inconnu”.
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Jak już wspomniałem żona mjr. Kruszewskiego była Czeszką. Chcę 
trochę odbiec od tematu i zanotować mały, ale charakterystyczny incy
dent, który się zdarzył w czasie kryzysu sudeckiego.

W mieszkaniu majorostwa było kilku oficerów na herbacie. Zaczęto 
komentować wypadki czeskie. Przyszła wiadomość, że Czesi ogłosili mo
bilizację. Wiedzieliśmy w Gdyni, że niemieckie garnizony na Pomorzu 
zostały ogołocone z Reichswehry. Między Chojnicami a Frankfurtem 
nad Odrą, Gdynią i Szczecinem nie było żadnego oddziału niemieckiego. 
Nawet osłonowy silny pułk kawalerii niemieckiej w Słupsku odszedł 
nad granicę czeską. Toteż jeden z oficerów wyraził opinię, że dwa mor
skie bataliony piechoty plus trzeci batalion strzelców z Tczewa, wsparte 
Pomorską Brygadą Kawalerii mogłyby dojść do Szczecina w trzy dni 
i może to jest ostatni najlepszy moment, by z Niemcami definitywnie 
załatwić sprawę, tym bardziej, że Czerwona Armia jest w rozsypce, gdyż 
Stalin dokańcza dziesiątkowania swego korpusu oficerskiego.

Tutaj wtrąciła się pani Kruszewska mówiąc: „Nie wydaje mi się 
ten moment tak bardzo wygodny, gdyż może was to zdziwi, ale ja my
ślę, że w tym samym momencie, gdy Benesz dostałby wiadomość, że 
Polska przekroczyła granicę niemiecką, wziąłby za telefon i zaofiarował 
Berlinowi polubowne załatwienie spornych kwestii na drodze pertrak
tacji. Wy Polacy nigdy nie zrozumiecie czeskiej mentalności. Może sobie 
Praga robić mobilizację, ale bić się Czesi nie będą i nie liczcie na nich”.

Te pierwsze moje kontakty z Kruszewskim miały miejsce 
w trakcie budowania stanowisk baterii przeciwlotniczych — czterech 
w Gdyni i trzech na Helu. Potem przyszło wykonanie magazynów amu
nicyjnych na Kępie Oksywskiej, koszar umocnionych w Redłowie dla 
drugiego batalionu morskiego, powolne budowanie umocnionych koszar 
na Westerplatte oraz wartowni, które były faktycznie umocnionymi sta
nowiskami ciężkich karabinów maszynowych. Prace te wykonywano 
bardzo powoli ze względów budżetowych. Koszty prac były rozłożone 
ne kilka rocznych budżetów. Po pierwsze wykup gruntów, potem koszty 
betonowania i ogrodzenia terenów wraz z dojazdami, koszarami itp. 
Całość prac była skomplikowana, gdyż Kierownictwo Marynarki Wojen
nej musiało w planowaniu budżetu wystrzegać się tytułu „fortyfikacje”, 
gdyż to wywołałoby reakcję szefa Administracji M. S. Wojsk. — „Kto 
to zatwierdził”? Sprawa dotarłaby do Inspektoratu Wojska, a tam wia
domo było, że taki tytuł wywoływał gniew Marszałka, nakaz studiów 
przez Inspektora II armii, studia w Departamencie Inżynierii. Sprawa 
utykała, studia trwały, a decyzji nie można było uzyskać, bo Belweder 
milczał. Każdy wiedział, że saperzy i fortyfikatorzy byli u Marszałka 
bardzo niepopularni.

Admirał Swirski podszedł do tych spraw przy wydajnej pomocy 
Laskowskiego i żmudnym planowaniu Kruszewskiego, jakby okólną 
drogą. Większość kosztów pokrywały tzw. „resztki budżetowe”. Często 
pod koniec roku budżetowego pewne działy administracji Kierownictwa 
nie zdołały wydatkować sum projektowanych ze względu na przemysł 
krajowy, który zalegał w terminach wykonania zamówień. W takim 
wypadku Laskowski rzucał się jak „sęp na królika” i zabierał te resztki 
na pokrycie kosztów umocnień, które wykonywał Kruszewski. Byłem 
kilka razy świadkiem takich obrazków z działalności Laskowskiego, gdy 
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jeździłem na wykłady pierwszego krajowego kursu artylerzystów mor
skich do Warszawy.

Po wykładach przychodziłem do Laskowskiego, przeważnie koło go
dziny 13.00—14.00 i trafiałem na taką scenę. Wpada Laskowski do swe
go biura i krzyczy „panie Siekierka (tak nazywał swego ulubionego 
urzędnika, byłego podoficera czy też urzędnika z byłej marynarki au
striackiej) — skacz pan do głównej kancelarii i przynieś pan kopie za
mówień na liny do min. Dostawa tych lin jest opóźniona i te pieniądze 
my zabierzemy na swój użytek”. Siekierzyński przynosił żądane pisma. 
Laskowski wyrywał je mu z rąk. Siekierzyński protestował i mówił, że 
musi najpierw wciągnąć pismo do tajnego dzienniczka. Laskowski na 
to: „Idź pan do diabła z tym swoim dzienniczkiem”. Siadał do maszyny 
i pisał wniosek do admirała o przeniesienie 20.000 złotych z paragrafu 
budżetowego na paragraf dotyczący artylerii i uzbrojenia.

Maszyna trzęsła się wraz ze stolikiem, Siekierzyński podnosił oczy 
ku górze, jakby prosił o pomoc niebiosa i mruczał: „Odkąd Polskę przy
łączyli do Galicji, to nie można utrzymać porządku w kancelarii. Przyj
dzie znowu ten pułkownik bez ręki (inspektor inwalida, który z ramie
nia M. S. Wojsk, kontrolował porządki w kancelariach oraz zachowanie 
tajemnicy pism tajnych i ściśle tajnych) i będzie wiele biedy z jego 
raportami”. Laskowski kończył wniosek i biegł do flagowego, by się 
dostać do admirała jednocześnie polecając mnie i Siekierzyńskiemu na
pisać pismo do Kruszewskiego, by uruchomił zamówienie na drut kol
czasty do potykaczy na wiadomym terenie (Westerplatte) oraz na pewną 
ilość cementu na wzmocnienia sklepień działowni 2 Batalionu Morskiego 
w Redłowie. Ja wiozłem pismo do Gdyni, a Siekierzyński protestował, 
że pismo musi przejść przez kancelarię główną. Laskowski replikował 
„Daj pan jutro koszulkę do kancelarii, a Francki pokwituje pismo na 
koszulce”. Na to Siekierzyński mówi, że to jest wbrew przepisom, a Las
kowski: „Jak zrobimy według zatabaczonych i austriackich przepisów, 
to Kruszewski dostanie pismo za tydzień, a jak Francki zawiezie — 
będzie je miał jutro”.

Ofiarami tego „kłusownictwa budżetowego” były przeważnie: broń 
podwodna i lotnictwo morskie. To ostatnie musiało uwzględniać wszel
kie załatwianie spraw przez Departament Lotnictwa M. S. Wojsk. To 
wywoływało wiele opóźnień, bo szef Administracji Lotnictwa, płk Ab- 
czyński traktował morskie sprawy bardzo po macoszemu.

Inna sprawa, że często w dziale budownictwa Laskowski musiał zaka
muflować pewne wydatki na umocnienia na Wybrzeżu. Jedynym wy
datkiem prawidłowo budżetowanym była bateria cyplowa 6-calowych 
dział morskich. Nikomu w tej sprawie w M. S. Wojsk, czy też w Sztabie 
Generalnym WP nie przyszło do głowy, że trzeba sprawdzać po co to 
Marynarka robi. Toteż wydatki zmontowania tej baterii były budżeto
wane oraz wykonane szybko i prawidłowo.

Inną zupełnie sprawą w działalności Laskowskiego były jego sto
sunki z Departamentem Uzbrojenia M. S. Wojsk. Wspomniałem już, że 
umiał być łubiany, toteż wyzyskiwał to na terenie wojska. Gdy otrzy
mano 2 działa 105 mm typu armii greckiej i 2 typu duńskiej, które firma 
francuska Schneidera przysłała w nadziei, że Polacy któreś z tych ty
pów zaakceptują, wojsko myślało długo i decyzji nie było, ponieważ 
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projektowano coś polskiego — zresztą co nie doszło do skutku. Lasko
wski zaraz zabrał te działa, wybawiając z kłopotu Departament Uzbro
jenia. Ustawił on te dwa działa na Helu, a jak przyszła bateria cyplowa 
Boforsa, zaraz te cztery działa wróciły do Gdyni i później odegrały 
pewną rolę, jako artyleria dalekiego wsparcia w obronie Gdyni *.

Podobnie było z kompanią reflektorów. Wojsko myślało, robiło nie
kończące się próby, komisje, a decyzji nie było. Laskowski zapropono
wał, by oddali to Marynarce. Saperzy się zgodzili i ta jedyna zmotory
zowana kompania reflektorów znalazła się w Gdyni. Ja sam byłem 
świadkiem tych małych, ale stałych usiłowań przemycenia wydatków 
na umocnienia, na polepszenie ekwipunku batalionów morskich i załogi 
Westerplatte.

Gdy Laskowski śmiertelnie zachorował — przez kilka miesięcy ja 
go zastępowałem. Swirski brał mnie kilkakrotnie na tak zwane odprawy 
budżetowe w M. S. Wojsk. W tym czasie gen. dr F. Składkowski był 
szefem administracji armii, a jego prawą ręką w sprawach budżetowych 
był ppłk czy płk intendentury Grosek. Był to pan, który na mnie robił 
wrażenie małego Machiavelli’ego w skali sierżanta taboru batalionu. 
Zawsze czujny, by resztki budżetowe były do dyspozycji „Pana Wice
ministra”. Grosek był ogromnie zgorszony, że Swirski wszelkie resztki 
zużywał w swoim zakresie i to na inwestycje.

W czasie jednej z konferencji tryumfalnie meldował Składkowskie- 
mu, że Marynarka zużyła 27% swego budżetu wegetacyjnego na inwe
stycje. Na to Swirski swym zwięzłym stylem zadał mu kilka pytań: 
„Czy jakakolwiek pozycja wegetacyjna była przelana na inną pozycję?”. 
Nie. „Czy pan pułkownik nie zauważył, że wszelkie nadwyżki zostają 
ściśle wydatkowane na nowe zamierzenia?”. Tak. „Czy nowe zamierzenia 
były zatwierdzone przez pana generała?”. Tak. Swirski do generała: „Od
niosłem wrażenie, że pułkownik Grosek w swym meldunku zrobił za
rzut, że Kierownictwo Marynarki Wojennej źle gospodaruje. Ja nato
miast sądzę, że Kierownictwo dobrze gospodaruje, gdyż z potrzeb bie
żących umie zaoszczędzić pewną ilość pieniędzy, by przyspieszyć w ten 
sposób wykonanie nowych projektów i w ten sposób zmniejszyć wydatki 
na przyszły rok”. Składkowski na to: „No, oczywiście ja nie myślę, że 
płk Grosek stawiał zarzuty. Przejdźmy do następnego punktu.”.

Teraz trzeba dodać dlaczego Groskowi chodziło o te nadwyżki. Z tych 
pieniędzy dość spore sumy szły na Jacht Klub Oficerski patronowany 
przez ministra Becka, na domy wypoczynkowe dla oficerów (patron gen. 
Składkowski) no i niestety kilkanaście tysięcy rocznie było rozdzielane 
w formie zapomóg bezzwrotnych. Płk Grosek nie kochał KMW, gdyż 
Swirski nie przyczyniał się do powiększania nadwyżek budżetowych 
na powyższe cele.

Opisując te małe przetargi i stosunkowo nieduże wydatki na obronę 
Gdyni czytelnicy mogą odnieść wrażenie, że wszystko to było dorywcze 
i spazmatyczne bez ogólnego planu. Tak jednak nie było. Istniał dobrze 
zaprojektowany i z dawna ustalony plan. Nie wolno tylko było powoły
wać się na ten plan po wypadkach majowych. To co było zaprojekto-

1 Ostatecznie działa te ustawione na terenie RU Hel tworzyły tzw. 32 „Duń
ską” i 33 „Grecką” baterię Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej. 
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wane z dawna nosiło stemple Ścisłej Rady Wojennej, która powstała 
zaraz po wojnie do czasu, gdy gen. Władysław Sikorski był premierem, 
a która była ogromnie niepopularna u Marszałka.

Wiceadmirał Kazimierz Porębski, po uchwale sejmowej o budowie 
Gdyni w roku 1921, zwrócił się do Ścisłej Rady Wojennej z pytaniem: 
Jak wojsko wyobraża sobie obronę Wybrzeża w razie wojny z Niem
cami? Chodziło mu o jasne określenie odpowiedzialności za obronę tego 
skrawka Kaszub, na którym Polska zdecydowała budowę dużego portu.

Ścisła Rada Wojenna orzekła, że wojsko w razie wojny z Niemcami 
nie może dać żadnych wielkich jednostek dla tej obrony i dodała 
w swym orzeczeniu, że ewentualny opór i obronę na tym terenie musi 
ponieść Marynarka, a więc jest to odpowiedzialność ówczesnego Depar
tamentu Morskiego. Na podstawie tego orzeczenia Dowództwo Wybrzeża 
zostało wyłączone z terenu D. O. G. Pomorze i otrzymało uprawnienia 
nominalne Dowództwa Okręgu Generalnego. Wtedy admirał Porębski 
poprosił o pomoc w opracowaniu problemu — jak umocnić Wybrzeże, 
by Niemcy spacerkiem nie opanowali go za pomocą kompanii wojska, 
Stahlhelmu czy też Grenzschutz’u.

Ścisła Rada Wojenna przysłała podpułkownika czy pułkownika Szta
bu Generalnego. Był nim albo Rola-Arciszewski albo Bagiński. Praco
wali dość krótko wraz z komandorem Władysławem Filanowiczem, który 
był szefem Sekcji Planów i Informacji w Departamencie Morskim. Usta
lili oni, że należy wybudować 3 batalionowe ośrodki oporu: Kępa Re
dłowska, Dolina Wejherowo—Rumia i Kępa Swarzewska. Natomiast na 
Kępie Oksywskiej powinien znajdować się ostateczny punkt oporu i re
zerw dla sił broniących całości. Hel — to punkt artylerii nadbrzeżnej, 
broniący wybrzeża od morza. Westerplatte — wysunięty punkt oporu 
dla wzmocnionego plutonu. Poza tym podkreślili, że tak pomyślane 
umocnienia i rozlókowanie sił zmusi Niemców do użycia przynajmniej 
2 dywizji, by zlikwidować ową obronę. Wszystkie jednostki powinny 
być typu fortecznego, z betonowymi gniazdami karabinów maszyno
wych i działek przeciwpancernych. Mieć wytrzymałość przeciw arty
lerii połowęj, a więc wyposażone w lekkie schrony nie pociągające du
żych kosztów.

Admirał Swirski znał dobrze ten plan, gdyż był wtedy dowódcą 
Obrony Wybrzeża, toteż gdy został szefem KMW nigdy o nim nie za
pomniał, a wiedząc że przy projektowaniu budżetu nie może się powołać 
na ten plan, gdyż mogło to doprowadzić do skasowania tego planu jed
nym gniewnym słowem z Belwederu, zastosował metodę powolnej rea
lizacji przy pomocy dozowania zaoszczędzonych pieniędzy i stosowania 
faktów dokonanych. Na przykład — najpierw były ustawione 4 baterie 
przeciwlotnicze w Gdyni, a dopiero potem Marynarka otrzymała bata
lion morski w Wejherowie. Tu może się czytelnik spytać skąd ja znam 
te szczegóły?

Otóż kiedy wstąpiłem do Marynarki Wojennej w styczniu 1921 roku, 
zostałem użyty jako kreślarz w biurze kmdr. Filanowicza. Darzył on 
mnie takim zaufaniem, że nigdy nie kazał mi wychodzić, gdy miał ja
kieś ważne rozmowy lub narady. Moja deska rysownicza stała tuż koło 
biurka Filanowicza. Poza tym ja na czysto kreśliłem szkice, które puł
kownik sztabu generalnego robił po studiach w terenie na Wybrzeżu, 
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nie mówiąc już o tym, że miałem przy kreśleniu możność czytania me
moriałów i wniosków. Chcę tu jeszcze dodać, że wszyscy ci oficerowie, 
o których piszę, robili na mnie wrażenie, że mieli jedną tylko myśl — 
jak się bronić przed Niemcami. Żaden z nich nie miał najmniejszych 
wątpliwości, że Niemcy nie pogodzą się z istnieniem Polski, odbudują 
swój potencjał wojenny i zrobią wszystko, by Polskę zburzyć do reszty. 
Był to rok 1921 — Niemcy powalone, Reichswehra tylko stutysięczna, 
Kriegsmarine skrępowana tonażem, tworzenie lotnictwa i łodzi podwod
nych wzbronione.

Inna sprawa, że ta czujność antyniemiecka w Departamencie Mor
skim była spowodowana zachowaniem się Gdańska. Po ukonstytuowaniu 
się Wolnego Miasta gdańszczanie wzięli sobie za prezydenta Senatu nie 
gdańszczanina a Prusaka, rodowitego berlińczyka Sahma. Był on w cza
sie okupacji w Militarvervaltung Warschau. Świeżo w pamięci były 
sabotaże przy ładowaniu amunicji dla Polski ze statków na berlinki 
wiślane w czasie pochodu Tuchaczewskiego na Warszawę. Gdańsk miał 
prawo mieć swoją policję. Wykorzystał to w ten sposób, że zorganizował 
w ramach policji pułk piechoty liczący około 2 tysięcy ludzi, wspaniale 
wyekwipowanych i uzbrojonych. Te wszystkie fakty były dyskutowane, 
ale jak przyszło do preliminowania budżetu, pieniędzy nie było. W ten 
sposób Wybrzeże nie miało prawie żadnej siły. Gdyby się coś stało-, to 
nie sklecono by więcej jak 3 kompanie słabo uzbrojonych i nie wyszko
lonych marynarzy. Mimo wielu starań admirała Porębskiego, by -prze
sunąć jakiś oddział wojska na Wybrzeże, Sztab Generalny nie reagował, 
uważając, jak już wspomniałem, że korytarz jako teren walki z Niem
cami jest dla wojsk w polu terenem martwym.

Piszę o tych sprawach dlatego, alby uwypuklić, że w Marynarce kilku 
ludzi dobrze wiedziało co trzeba zrobić w razie konfliktu, by dać naj
większy opór i drogo s-przedać Wybrzeże. Przed reformą waluty i usta
leniem złotego nie było pieniędzy, a po reformie przyszedł maj i było 
bardzo trudno o tym mówić. Temat walki z Niemcami nie był poru
szany. Admirał Swirski swym powolnym, uporczywym wysiłkiem wy
gospodarował w ciągu 14 lat około 2 i pół miliona złotych, wliczając 
w to koszty 6-calowej szwedzkiej baterii na Helu. Poza tym za te pie
niądze Wybrzeże otrzymało: 2 bataliony piechoty o wzmocnionym uzbro
jeniu, 7 baterii dział przeciwlotniczych, baterię Canet kal. 100 mm na 
Oksywiu, składy amunicyjne w Babich Dołach i na Helu oraz zbiorniki 
ropy na Helu.

Kiedy już w początku 1939 r. sytuacja była groźna, Sztab Generalny 
dał batalion piechoty KOP, jako załogę Helu i przesłał 800 karabinów 
francuskich oraz -kilka wagonów drutu kolczastego. Kruszewski miał 
kompletny plan rozpoczęcia budowy polowych -gniazd oporu dla obu 
batalionów morskich, ale zezwolenie na ich wykonanie Inspektorat Ge
neralny dał dopiero w lipcu 1939 r.

Teraz chciałbym opisać, jak się do tych wszystkch spraw ustosun
kowywał kontradmirał Józef Unru-g. Można powiedzieć, -że mało się tym 
interesował, jeśli coś mu referowano, to słuchał i podpisywał. Dopiero, 
gdy dowódcą Wybrzeża został komandor dypl. Stefan Frankowski zaczęło 
się dziać lepiej. Ten rozumny, światły, spokojny oficer skoordynował 
prace poszczególnych członków Obrony Wybrzeża. Umiał on podejść
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do oficerów wojska z batalionów morskich, miał też bardzo dobre sto
sunki z władzami cywilnymi z Komisarzem Rządu na czele.

Od tego momentu zaczęły się odbywać ćwiczenia całości sił, gry na 
mapach oraz studia terenowe. Wciągnięto do współpracy Straż Gra
niczną, Przysposobienie Wojskowe oraz obronę bierną — przeciwlotni
czą. Komandor szybko zorientował się w wartości majora Kruszewskiego 
i ten stał mu się najlepszym doradcą i referentem. Szybko też Fran
kowski zdał sobie sprawę jak mierne były siły i środki, by wzmocnić 
obronę Wybrzeża.

W końcu roku 1938, a więc po kryzysie czechosłowackim, w czasie 
jednej z odpraw u komandora Frankowskiego, zaczęto dyskutować o tym, 
że na Wybrzeżu gromadzi się bardzo poważne ilości materiałów strate
gicznych Polski. W wielu pozycjach magazyny Gdyni zawierały od 50 
do 75 procent zasobów całej Polski. Komandor Frankowski natychmiast 
zorientował się, że taka argumentacja, przedstawiona Warszawie, może 
spowodować przydział większych sił, no i pieniędzy na obronę Gdyni. 
Zwrócił się do mnie, bym zebrał dane. Nie byłem mu podległy, gdyż 
w tym czasie byłem oficerem artylerii Sztabu Floty, ale tak się złożyło, 
że dołożono mi sprawy obrony Wybrzeża. Zabrałem się więc do roboty 
i po jakichś 10 dniach skleciłem wykaz przy współpracy: Komisariatu 
Rządu, Kapitanatu Portu, Rady Portu Gdańska oraz statystycznych da
nych za kilka ubiegłych lat Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz władz 
kolejowych. Przedstawiłem ten mój wykaz kmdr. Marianowi Maje
wskiemu — szefowi Sztabu Floty, który skwitował mój meldunek „Pisz 
pan, nic nie szkodzi”.

Z tych moich badań wynikało, że w Gdyni bardzo często znajdowało 
się przez 2, 3 miesiące 80°/o nasion oleistych dla całej Polski. Zapasy 
ryżu w łuszczarni też stanowiły podobny procent. Bardzo często metale 
kolorowe w składach gdyńskich wynosiły 5O°/o zapasów. W węźle ko
lejowym Tczew — Gdańsk — Gdynia przebywało prawie permanentnie 
20°/o taboru kolejowego i około 12°/o lokomotyw. Polska samej Skandy
nawii dostarczała 10 milionów ton węgla, który przesyłany był koleją 
ze Śląska. Wagony stały po kilka dni na torach, póki nie trafiły na nad
brzeża Gdyni i Gdańska. Ponadto okazało się, że tonaż przeładunku 
Gdańska — 9 milionów ton rocznie, stanowią pozycje masowe, jak wę
giel i drewno. Jednocześnie towary o frachtach droższych szły przez 
Gdynię. Było to wynikiem rozumnej polityki Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu, że w miarę rozwoju Gdyni, Gdańsk tracił ładunki wartościo
we, a zostawiano mu tańsze, masowe. Ponadto od czasu wizyty Ribben- 
tropa w Warszawie, zimą 1938 r., gdy doszły już wiadomości, że Niemcy 
żądają koncesji w korytarzu oraz zwrotu Gdańska, kmdr Frankowski 
przy współpracy mjr. Kruszewskiego zaczął nalegać na pozwolenie ko
pania i budowania lekkich umocnień dla obydwóch batalionów mor
skich. We wszystkich tych sprawach nie otrzymano decyzji General
nego Inspektoratu do dnia 1 lipca' 1939 r. Co potem było nie wiem, gdyż 
wyznaczono mnie na dowódcę ORP „Wilia”. W każdym razie, gdyby 
decyzje przyszły w lipcu, to też pozostało za mało czasu, by wykonać, 
to co Kruszewski miał zaplanowane na podejściach do linii Gdynia — 
Orłowo — Kack i Wejherowo — Rumia.
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W tym czasie mjr Kruszewski również opracował wraz z dowódcami 
batalionów bardzo dokładny plan zniszczeń na drogach wiodących do 
Gdyni. W tej sprawie nie potrzeba było decyzji Warszawy, gdyż Służba 
Eroni Podwodnej Marynarki Wojennej miała dostateczną ilość mate
riałów wybuchowych na miejscu.

W planie tym przewidziano, że w razie nagłego ataku — zniszczenia 
wykonają posterunki Straży Granicznej i bataliony Obrony Narodowej. 
O ile wiem, tak się też stało, że dywizje niemieckie, atakujące od strony 
Słupska, miały duże trudności, gdy wszystkie mostki, przełazy poszły 
w powietrze, a oprócz tego wykonano wiele zawał drogowych2. Straż 
Graniczna w tej sprawie wykazała wiele męstwa, odporności i celowej 
pracy bojowej, a zrobiła to mając za uzbrojenie karabiny ręczne i kilka 
ręcznych karabinów maszynowych przekazanych przez Służbę Uzbro
jenia Marynarki Wojennej. W tej sprawie decyzje z Warszawy nie były 
potrzebne.

Czytelnicy prawdopodobnie zauważyli, że często przytaczam wyra
żenia: „Warszawa nie dała decyzji”, „W Warszawie utknęła sprawa”. 
Muszę więc to wyjaśnić.

Po pierwszej wojnie światowej ówczesny Departament Morski pod
legał Ministerstwu Wojny. Admirał K. Porębski, jeśli miał jakąś sprawę, 
szedł wprost do ministra, referował, uzyskiwał decyzję, czy też apro
batę swego postępowania. Dążył on jedynie do poszerzenia swej podle
głości, do zdobycia prawa towarzyszenia ministrowi wojny przy deba
tach sejmowych na plenum, czy też w komisji wojskowej sejmu, gdy 
sejm zajmował się sprawami morskimi. Innymi słowy, żeby mógł w sto
sunku do sejmu być traktowany jako podsekretarz stanu, a nie szef 
departamentu. Nigdy tego nie osiągnął, ale w praktyce przewodniczący 
komisji sejmowych konferowali z nim, znali go i przeciwko takim sto
sunkom ówcześni ministrowie nie mieli zastrzeżeń (Sosnkowski, Sikor
ski, Szeptycki). Toteż sprawa obowiązku bronienia Wybrzeża przez 
Marynarkę Wojenną była prosto załatwiana. Porębski spytał się mini
stra, ten nakazał szefowi Ścisłej Rady Wojennej zbadać sprawę i orzekł, 
że wojsko w swych planach operacyjnych nie może się podjąć takiego 
obowiązku. Porębski z kolei poprosił o rzeczoznawców, ci po studiach 
w terenie wydawali wytyczne, jak to powinno być zrobione. Wykonanie 
tych zamierzeń Departament Morski miał realizować w ramach możli
wości budżetowych.

Natomiast po przewrocie majowym, gdy ministrem wojny został 
Marszałek, nie było już mowy o tym, żeby szef KMW podlegał mini
strowi. Minister się oddalił na bardzo wysoki szczyt, natomiast Kiero
wnictwo dalej traktowano jako departament, a ten ostatni został pod
porządkowany szefowi Administracji WP, czyli drugiemu wiceministrowi- 
Dodajmy do tego i to, że Sztab Główny ograniczono w uprawnieniach 
(sławne obcięcie etatu o 30% sztabu za czasów szefostwa gen. Tadeu
sza Piskora, nakazane zupełnie niespodzianie przez Marszałka) i znie
siono Ścisłą Radę Wojenną, zajmującą się dalekosiężnymi planami obro
ny Państwa. Stworzono Biuro Personalne podległe bezpośrednio Belwe
derowi, a więc szef Biura został jakby trzecim wiceministrem. Poza 

1 W walkach na Wybrzeżu brała udział niemiecka 207 dywizja pieche* ”.
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tym powstał Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych ze swą siecią inspek
torów.

Przy tych reformach Świrski został, jak wspomniałem, oddalony od 
ministra i mógł jedynie mieć dostęp do drugiego wiceministra szefa 
administracji, który w praktyce nie dopuszczał go do żadnych kontak
tów poza sobą. Jedyną drogą, gdzie teoretycznie mógł dotrzeć, był in
spektor — generał GiSZ-u, ale tylko wtedy, gdy ten przyjeżdżał na 
inspekcję oddziałów marynarki. Świrski poszedł drogą kunktatorstwa, 
nie walczył wprost, gdyż obawiał się jednego gniewnego słowa, które 
mogło go podporządkować dowódcy okręgu w Toruniu.

Po kilku miesiącach wyrobił sobie znośne stosunki z gen. Sławojem- 
-Składkowskim, z którym wytargowywał budżety dla Marynarki. Aby 
załatwiać szczegóły budżetów, musiał spotykać się z referentami Skład- 
kowskiego, których ignorował. Jeśli takiego referenta nie mógł ominąć, 
to posyłał do niego odpowiedniego oficera KMW. Ta procedura opóź
niała wszelkie sprawy. Z szefem Biura Personalnego poszło mu najłat
wiej, gdyż jego szefem przez pewien czas był gen. M. Tokarzewski. 
W ostatnich latach przed śmiercią Marszałka Świrski chodził do Bel
wederu razem z szefem biura i osobiście mógł w tych sprawach roz
mawiać.

Najgorzej stała sprawa z GiSZ-em. Wiadomym było, że generało
wie — inspektorzy są przewidziani na dowódców armii w czasie wojny, 
toteż według admirała było logicznym, że on powinien być dowódcą 
Marynarki — części sił zbrojnych — a więc w czasie pokoju powinien 
mieć miejsce w GiSZ-u. Tak. by się wydawało, ale rzeczywistość była 
inna. Od maja jeden z generałów GiSZ-u miał w swej siatce inspekcję 
Marynarki Wojennej. Trzeba tu od razu dodać, że siatki inspekcyjne dość 
często się zmieniały, a więc i generałowie zmieniali się również. W ten 
sposób nie było mowy, by taki generał zapoznał się dokładnie ze spra
wami Marynarki. Ponadto generałowie inspekcjonujący nie dopuszczali, 
by im towarzyszył jakiś starszy oficer marynarki, który by mógł od 
razu Swirskiemu meldować jak inspekcja przebiegała i jakie problemy 
zostały poruszone.

Odnośnie Flotylli Rzecznej ten system nie był zły, bo Flotylla 
była właściwie artylerią wsparcia dla wojsk operujących w rejonie błot 
pińskich, natomiast dla Floty ten system powodował ogromne zamiesza
nie. Inspektorzy oglądali okręty, nie mieli tam wiele do powiedzenia, 
więc raczej zachowywali się jak turyści. W kwestii obrony wybrzeża, 
gdy zobaczyli dwa bataliony morskie, to tutaj dość energicznie inspek- 
cjonowali, dając uwagi i wnioski. Wyniki tych inspekcji szły do GiSZ-u. 
Tam czekały na zatwierdzenie, przeważnie bez rezultatu. Kierownictwo 
otrzymywało trochę inny raport o przebiegu inspekcji, bo pisany przez 
dowódcę Obrony Wybrzeża. Kierownictwo Marynarki, mając stare plany, 
które wykonywało według możliwości budżetowych, czekało co otrzyma 
z GiSZ-u. Rok budżetowy się kończył, GiSZ się nie odzywał, więc reali
zowało się to, co było zaprojektowane poprzednio. W następnym roku, 
Marynarka się znalazła w innej siatce inspekcji, a więc inny generał, 
inny pierwszy i drugi oficer do prac generała itd.

Po śmierci Marszałka sprawy się trochę wyprostowały, gdyż Mary
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narka trafiła do siatki gen. Władysława Bortnowskiego, który aż do 
wojny pozostał inspektorem.

W lecie roku 1938 przyjechał pierwszy raz na Wybrzeże szef Sztabu 
Głównego WP, był smutny, wyglądał na chorego, pobył kilka dni i zno
wu nic.

Kapitalną sprawą była konieczność opracowania stanu zagrożenia dla 
obszaru Wybrzeża. Sprawa ta nie ruszyła z miejsca mimo poruszania 
jej kilkakrotnie przez komandora Frankowskiego. Chodziło o to, żeby 
szef KMW miał prawo postawić wszelkie człony obrony w stan goto
wości. Dla Wybrzeża, tak jak dla całego Państwa istniały albo stan 
pokojowy albo mobilizacja, czegoś pośredniego nie było. Marynarka 
stale argumentowała, że system trzeci jest konieczny, gdyż na Wy
brzeżu często ośrodek niemiecki był o 3 metry oddalony od polskiego, 
jak to miało miejsce na przykład na Westerplatte. Podobnie koszary 
2 Batalionu Morskiego były oddalone o kilka kilometrów od bardzo 
silnego ugrupowania niemieckiego we Wrzeszczu. Tam też znajdowały 
się koszary Policji Gdańskiej, a faktycznie wzmocnionego pułku zawo
dowego piechoty Reichswehry.

Paradoksem było, że dowódca Floty mógł wydać zarządzenie, by 
okręt postawić w stan pełnej gotowości bojowej w czasie pół godziny 
(to znaczy podnieść amunicję do parków artyleryjskich, założyć zapal
niki do głowic torpedowych i bomb hydrostatycznych itp.). Natomiast 
posłanie drużyny piechoty z batalionu morskiego w pełnej gotowości 
bojowej, by osłonić posterunek Straży Granicznej pod Orłowem wy
magało sankcji z GiSZ-u. Marynarka Wojenna stale argumentowała, że 
Gdańsk jest źródłem wystąpień antypolskich (inspirowanych przez Rze
szę), od których rząd niemiecki mógł się łatwo odciąć. Często to miało 
miejsce. Pamiętam, że w 1932 r. czy 1933 roku Komisariat Rzeczypos
politej w Gdańsku został zaalarmowany, iż gdańskie bojówki szykują na
pad na polską pocztę na placu Heveliusza. Dowódca Floty wysłał w ciągu 
godziny ORP „Mazur”, który wszedł do Gdańska i stanął na Motławie 
blisko placu, gdzie była poczta. Okręt ten stał trzydzieści kilka godzin, 
dopóki gdańszczanie się nie uspokoili. Gdyby jednak dowódca Floty 
orzekł, że należy wzmocnić załogę „Mazura” dwoma drużynami z Ba
talionu Morskiego, nie mógłby tego zrobić, bo wymagało to decyzji 
Warszawy.

Znana jest także sprawa wizyty angielskich okrętów w Gdańsku, 
gdy ORP „Wicher” wbrew gdańskim zakazom wszedł do portu i zmusił 
dowódcę angielskiego zespołu do wymiany wizyt8. Poza tym Gdańsk 
stwarzał stale różne incydenty: to zabicie marynarza polskiego, to 
pchnięcie oficera marynarki przez policjanta gdańskiego, to legitymo
wanie podróżnych na dworcu gdańskim, przejeżdżających przez teryto
rium Wolnego Miasta lub stałe utrudnianie pracy celnikom polskim 
i urzędnikom Rady Portu. Gdańsk robił to bez względu na to, w jakim 
stanie były stosunki polsko-niemieckie, a możliwości miał ogromne. Wę
zeł kolejowy gdański był stałą troską Wybrzeża, a linia Kokoszki — s * 

s Wizyta angielskich okrętów wojennych w Gdańsku miała miejsce w dniu
15.6.1932 r.
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Tczew przebiegała w wielu miejscach o kilkaset metrów od granicy 
Wolnego Miasta Gdańska.

Wszystko to powodowało, że dowódca Obrony Wybrzeża uważał, iż 
oddziały mu podległe winny być zdolne do bardzo szybkiego postawienia 
w stan pełnej gotowości bojowej.

Komandor Frankowski zaczął bardzo intensywnie pracować z gene
rałem Bortnowskim. Starał się zbliżyć do niego jeżdżąc na gry wojenne 
i ćwiczenia, organizowane przez tego generała. Chciał mieć jak najwięcej 
okazji do przekonania generała i oficerów jego sztabu o specjalnym 
zagrożeniu Wybrzeża i konieczności traktowania spraw jego obrony 
w zupełnie inny sposób niż całości sił zbrojnych. Wszystko to było da
remne. Nawet Westerplatte ucierpiało, gdyż latem 1939 roku Warszawa 
zdecydowała wysłać 2 czy 3 wagony z uzupełnieniem wyposażenia na 
Westerplatte bez uprzedniego zawiadomienia Marynarki. Wagony te zo
stały skierowane przez Gdańsk, zrewidowane przez tamtejszą policję 
gdańską i skonfiskowane.

Komandor Frankowski od dawna meldował, że po zakończeniu bu
dowy umocnień załoga Westerplatte powinna być zaopatrzona do stanu 
pełnej gotowości bojowej. Rok czy dwa przedtem można było łatwo 
całość zaopatrzenia przewieźć holownikami, tak jak to robiono przy 
budowie umocnień. Nawet major Kruszewski często jeździł na Wester
platte nie drogą lądową, a używał holownika aby utrudnić Niemcom 
obserwację. Podobnie było z materiałami budowlanymi. Czasem były 
szmuglowane koleją, czasem holownikami, albo ORP „Wilią”, gdy okręt 
ten wyładowywał materiały wybuchowe i sprzęt wojskowy z Francji.

Całość umocnień na Westerplatte major Kruszewski wykonał w wy
jątkowo skuteczny sposób, bo Niemcy naprawdę nie wiedzieli co on 
zrobił i byli nimi zaskoczeni. Umocnienia te zresztą bardzo skromne, 
dobrze zaplanowano przy zachowaniu kompletnej tajemnicy.

Pamiętam w tych czasach wysoką sylwetkę mjr. Kruszewskiego, gdy 
w wiatrem podszytej jesionce i cyklistówce na głowie stał na pokładzie 
naszych małych holowników. Przy podchodzeniu do gdańskiego wy
brzeża prosił sternika, by holownik zboczył nieco, aby mu umożliwić 
obserwację Westerplatte od strony morza. Potem wmieszany w grupę 
żołnierzy wracających z przepustek z Gdyni wysiadał na brzeg, by kilka 
godzin spędzić w lesie Westerplatte nanosząc na plan poprawki, które 
były wynikiem przestudiowania terenu dosłownie metr po metrze.

Ostatnia sprawa to kwestia współpracy dowódcy Floty z General
nym Komisariatem Rzeczypospolitej w Gdańsku. W Komisariacie znaj
dował się Wydział Wojskowy. Przed majem szefem Wydziału był oficer 
marynarki, toteż mimo tego, że podlegał wprost szefowi Oddziału II 
Sztabu Generalnego WP podlegał również w taki sam sposób Depar
tamentowi Morskiemu i dowódcy Floty. Ponieważ był to ośrodek dosko
nale zorientowany o tym, co się dzieje na terenie Gdańska, w Prusach 
Wschodnich i na Pomorzu, więc każdy przejaw wrogiej działalności był 
znany jednocześnie tym trzem ośrodkom i dowództwo Wybrzeża wie
działo co się dzieje. Natomiast po maju szefem Wydziału Wojskowego 
w Gdańsku został oficer podlegający jedynie Warszawie przez Oddział 
II. Był to co prawda krótki okres, gdyż miał pomocnika oficera mary
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narki, ale i to zostało zmienione. Wskutek tego wszelkie informacje szły 
przez Warszawę, co opóźniało znacznie, albo w ogóle nie docierało do 
Obrony Wybrzeża. Póki to stanowisko zajmował ppłk piechoty Rosner, 
który przez osobiste stosunki zbliżył się do Marynarki Wojennej, to 
sytuacja nie była dotkliwą, ale ostatnie lata przed wojną płk W. Sobo
ciński miał inny sposób postępowania. Wszelkie usiłowania komandora 
Frankowskiego, by zmienić tę sytuację, spełzły na niczym. Nawet 
w kwestii reprezentacji przy wizytach obcych okrętów szef Wydziału 
Wojskowego występował jako reprezentant Sił Zbrojnych Polski na 
terenie Gdańska, a nie oficer Marynarki Wojennej.

To wszystko, co opisałem w tym krótkim szkicu, nie ma na celu 
uwypuklania wad i mankamentów wyższych władz w okresie przed
wojennym. W każdym państwie były błędy, czasami horrendalne w kwe
stii obrony kraju. Występowały też takie błędy w Polsce, dźwigającej 
się z ponad stuletniej niewoli.

Natomiast głównym celem wspomnień jest opisanie trwałej, inteli
gentnej i uporczywej pracy trzech oficerów, którzy swe wykształcenie 
i doświadczenie umieli zastosować w warunkach trudnych, a często chao
tycznych. Byli oni, według mego skromnego zdania, typem oficerów, do 
których można by zastosować określenie Foche’a: „Dobry oficer jest ten, 
który w ramach wysoko pojętej karności winien używać swego inte
lektu i wiedzy”. Ponadto wydaje mi się, iż oni przyczynili się w bardzo 
dużym stopniu do tego, że przy tak miernych środkach finansowych 
Obrona Wybrzeża była długa, trwała i efektywna, a przede wszystkim 
nie dała się zaskoczyć Niemcom. Tu przypomnę, gdy 1 września o 4.30 
rano, bez wypowiedzenia wojny, ruszyło przeszło 30 000 Niemców, 
2 pancerniki o 11-calowych działach, wiele mniejszych okrętów Kriegs- 
marine, to trzeba było 13 dni, by Niemcy krwawiąc cały czas zdobyli 
Gdynię, 19 dni, by zdobyć Kępę Oksywską i miesiąc, by pokonać Hel. 
Tutaj dodam, że Niemcy zdobyli Westerplatte po 6 dniach, gdzie broniło 
się około 200 ludzi. Niemcy musieli użyć ponad 2000 ludzi, pancernik 
i lotnictwo.

Warto w tym miejscu porównać obronę naszego Wybrzeża z obroną 
Tobruku przez południowych afrykańczyków, gdzie w 10 godzin Rómmel, 
o połowę słabszy zlikwidował garnizon sojuszniczy nie gorzej od niego 
uzbrojony i bez panowania w powietrzu. Dodajmy do tego przykład 
Singapuru, gdzie 50 000 korpus japoński, w ciągu niecałych 4 dni, zmu
sił do kapitulacji 175 000 sił imperialnych — też uzbrojonych nie gorzej 
od Japończyków. Wreszcie przykład Pearl Harbour, w którym przewa
żające siły amerykańskie morskie i lotnicze zostały zaskoczone całko
wicie i zdziesiątkowane przez Flotę Yamamoto...

Dziś wspominając te warunki i okoliczności, jakie formowały obronę 
polskiego Wybrzeża, należy uwypuklić ofiarne prace takich oficerów 
jak komandor dypl. Stefan Frankowski, mjr saper Mieczysław Krusze
wski, którzy zmarli w niemieckiej niewoli oraz przedwcześnie zgasłego 
kmdr. ppor. inż. Heliodora Laskowskiego.

Ma się rozumieć, że nie mam najmniejszej intencji umniejszania 
krwawo spełnionego obowiązku żołnierskiego Lądowej Obrony Wy
brzeża pod dowództwem pułkownika Stanisława Dąbka, jak również 
bohaterskiej załogi Westerplatte oraz Helu.
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Chciałbym, by czytelnik zrozumiał, że celem mych wspomnień jest 
podkreślenie zasług Frankowskiego, Kruszewskiego i Laskowskiego, 
którzy swą inteligencją, znawstwem zawodu oraz poczuciem obowiązku 
spełnionego spokojnie i rozważnie, stali się przykładem dla przyszłych 
pokoleń Polaków.

Tych dwóch jenieckich mogił w Dobiegniewie 4 i jednej w Nieszawie 5 
nie wolno nam zapomnieć.

4 Kmdr dypl. Stefan Frankowski (1887—1940) był m.in. dowódcą Morskiej 
Obrony Wybrzeża w 1939 r. Przebywał w niewoli niemieckiej. Ostatnio w Oflagu 
VIII B Silberberg (Srebrna Góra), Zmarł w Bielawie 25.9.1940 r. W 1946 r. po
śmiertnie awansowany na stopień kontradmirała. Pochowany jest na cmentarzu 
we Wrocławiu. Szerzej: „Przegląd Morski”, 1986, nr 5 i 9.

Mjr sap. inż. Mieczysław Kruszewski (1889—1940) zmarł w Oflagu II C Wol
denberg (Dobiegniewo), gdzie go pochowano 15.10.1940 r.

5 Kmdr ppor. inż. Heliodor Laskowski (1898—1936), pionier i wybitny znawca 
polskiej artylerii nadbrzeżnej i morskiej. Zmarł w kwietniu 1936 r. podczas ku
racji w Egipcie. Szerzej: „Biuletyn Historyczny” Muzeum Marynarki Wojennej, 
Gdynia 1983, nr 8.
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KPT. 2. W. MICHAŁ SAWAŃCZUK

RELACJA Z KAMPANII WRZEŚNIOWEJ NA ORP „SĘP” *

25 marca 1939 r. będąc gospodarzem działu nawigacyjno-sygnałowego 
w stopniu mata, przeokrętowano mnie z okrętu podwodnego ORP „Ryś” 
na nowo zbudowany okręt podwodny ORP „Orzeł” celem zapoznania 
się z jego nowoczesnymi urządzeniami, przyrządami i mechanizmami.

15 kwietnia 1939 r. z ORP „Orzeł” przeokrętowano mnie na niszczy
ciel ORP „Burza”, którym z Gdyni przejechaliśmy do Oslo-fjordu. 
Tam, obok Horten 16 kwietnia przeokrętowałem na okręt podwodny 
ORP „Sęp” , tego samego typu co „Orzeł”. „Sęp” zbudowany przez 
Holendrów we Ylissingen, zakończył w czasie w Óslcfjordzie przyspie
szone próby.

Tego samego dnia z „Burzy” przeokrętowano na „Sępa” dowiezioną 
jako uzupełnienie załogę, przeładowano torpedy, amunicję i inne ko
nieczne wyposażenie, po czym pod dowództwem kmdr. ppor. Władysława 
Salamona ORP „Sęp” wyszedł z Oslofjordu do Gdyni. W przejściu przez 
cieśniny duńskie byliśmy już w alarmie bojowym, gdyż zagrożenie wo
jenne było już mocno odczuwalne.

Po zacumowaniu w porcie wojennym na Oksywiu, na „Sępie” przy
stąpiono od razu do przeglądów i konserwacji mechanizmów, urządzeń, 
przyrządów i kadłuba.

31 sierpnia „Sęp” wyszedł z portu oksywskiego i zacumował w porcie 
wojennym na Helu.

W dniu 1 września 1939 r. o godzinie 00.00 objąłem wachtę obser
wacyjną na pomoście ORP „Sęp” i przed jej zdaniem, około godz. 3.30 
z Punktu Obserwacyjnego na Helu odebrałem morsem na światło mel
dunek: „O godzinie 06.00 kursem nord będą leciały samoloty polskie, 
nie strzelać”.

Około godz. 06.00 obudzony zostałem zarządzonym na okręcie alar
mem — „Wojna, wychodzimy w morze”. Zaraz po tym zarządzeniu, 
alarmowo, wyszliśmy z portu helskiego i już w zanurzeniu, na zewnątrz 
Półwyspu Helskiego prowadziliśmy peryskopową obserwację morza. 
W kiosku już wtedy zaobserwowano na dużej od nas odległości nie
miecki eskortowiec typu „Brcmse”.

* Relację spisał autor w 1978 r. W niektórych miejscach została poprawiona 
stylistycznie. Jest przechowywana w archiwum Muzeum Marynarki Wo
jennej. Autoi- po wojnie pełnił służbę na okrętach wojennych do połowy 1949 r„ 
po czym przeszedł do pracy w Polskich Liniach Oceanicznych. Wi latach 1969—1976 
był kapitanem na statkach „Florian Ceynowa”, „Kościuszko”, „Świetlik” i „Henryk 
Jendza”.
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Późnym wieczorem przeszliśmy do nakazanego nam sektora bojo
wego na północ od Rozewia, gdzie po zapadnięciu zmroku wyszliśmy 
na powierzchnię morza dla koniecznego naładowania baterii akumula
torów. Nie trwało to jednak długo. Zaskoczeni zjawieniem się opodal nas 
niemieckiego niszczyciela, jak się później okazało, typu „Leberecht 
Maass”, przerwaliśmy ładowanie i niepostrzeżeni weszliśmy powrotnie 
w zanurzenie. Po przejściu niszczyciela wznowiliśmy wyjście na po
wierzchnię i ładowanie akumulatorów.

2 września przed nastaniem świtu byliśmy już w zanurzeniu i pro
wadziliśmy baczną obserwację peryskopową powierzchni morza.

Warunki hydrometeorologiczne tego dnia nie były dogodne dla nas. 
Morze było spokojne, niebo czyste, bezchmurne, widoczność dobra 
i wiatr słaby. W tych więc warunkach niemieckie samoloty i okręty 
nawodne mogły łatwo spostrzec na powierzchni wody nie tylko ślad 
naszego peryskopu bojowego, ale i cień naszego okrętu pod wodą i to 
już pozwalało im na pewne przeprowadzenie ataku z tragicznym dla 
nas skutkiem.

Po pierwszej nocnej zmianie wachty morskiej na pomoście, kolejną 
tego dnia wachtę objąłem o godz. 8.00, ale już w zanurzeniu, na sterze 
głębokościowym rufowym w centrali.

Oficerem wachtowym w kiosku był zastępca dowódcy kpt. mar. Ju
styn Karpiński, na sterze kierunkowym w kiosku — st. mar. Dominik, 
nadzór w centrali — bosman Farbisz, na sterze głębokościowym dzio
bowym — st. mar. Samsonowicz, na pompie zbiorników trymowych — 
mat Dietman i na tubach głosowych w centrali — st. mar. Szymański.

Powoli ustawał ruch na okręcie, związany ze zmianą wachty i śnia
daniem. Zaistniałe zmienione wyważenie i równowaga okrętu miały 
ujemny wpływ na pracę sterów w utrzymaniu nakazanego trymu i za
nurzenia. Skompensowano je zbiornikami trymowymi, po czym dalsze 
sterowanie ograniczało się tylko do małych odchyleń sterów głęboko
ściowych. Dla zmniejszenia pracy pomp hydraulicznych staraliśmy się 
jak zawsze utrzymywać ster głębokościowy dziobowy w bezruchu, prze
ważnie w położeniu zerowym, gotowy w razie potrzeby, a utrzymywa
nie trymu i głębokości wykonywałem tylko sterem głębokościowym ru
fowym.

Pogoda w dalszym ciągu była dobra. Morze bez zmarszczek. Przy 
zanurzeniu 14 metrów’ nie odczuwało się na zewnątrz ruchu wody.

Czasowa przerwa w sterowaniu sterem głębokościowym dziobowym 
nie trwała długo. W kiosku przez peryskop dostrzeżono niemiecki ni
szczyciel, idący zmiennymi kursami i szybkościami.

Na wiadomość tę do kiosku natychmiast przybył dowódca okrętu 
kmdr ppor. Salamon .Wkrótce po tym polecono przygotować aparaty 
torpedowe do strzału. Nastąpiła zmiana kursu. Ster kierunkowy leżał 
na burcie i na napęd śruby okrętowej pracował tylko jeden motor 
elektryczny.

Na nowym kursie uległo pogorszeniu wyważenie okrętu. Już do utrzy
mania nakazanego trymu i głębokości wykonywano większe odchylenia 
sterów głębokościowych. Ponownie wagę okrętu wyważono zbiornikami 
trymowymi, po czym sterowanie było już ułatwione.
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W centrali, w ciszy wykonując swoje czynności patrzyliśmy na ze
gar, który wskazywał już godz. 11.50. Za dziesięć minut zwyczajowo 
miał być wydawany z kuchni obiad, a za czterdzieści minut miała na
stąpić zmiana wachty.

Niespodziewanie, nasze rozmyślania zostały przerwane doniosłym 
meldunkiem do dowódcy: „na horyzoncie niszczyciel”. Niebawem znowu 
dowódca, zjawił się w kiosku przy peryskopie i wraz z oficerem torpe
dowym por. mar. Hackbeilem oceniał dane poszczególnych elementów 
i podejmował decyzję przeprowadzenia na niszczyciel ataku torpedowego.

Napięcie nasze w centrali wzrasta. Skupiamy się na dokładnym ste
rowaniu. Po cichu kontaktujemy się z obsługującym pompę trymową, aby 
jego reakcja na konieczność przerzucania lub dobierania do wnętrza 
wody potrzebnej na uzupełnienie wagi okrętu po wyjściu torpedy, była 
szybka.

Słyszymy już rozkazy przygotowawcze, wydawane z kiosku do po
szczególnych aparatów torpedowych.

Zastępca dowódcy schodzi z kiosku na kierownictwo do centrali. 
Około godz. 12.30 nakazano nam sterować dokładnie „trym zero, głę- 
kość 13,8 m”. W tym czasie, według dalmierza peryskopowego odległość 
do niszczyciela wynosiła 4000 m.

Nagle wszelkie meldunki z przedziałów kierowane do centrali i kiosku 
zostały zagłuszone dublowaną komendą: „Pal, pal!”. „Sęp” zadrżał, po
wietrze z odpowietrznika aparatu torpedowego sycząc weszło do wnętrza 
okrętu, torpeda wyszła! Padają nowe rozkazy do sterników. Trym minus 
5 stopni, głębokość 20 metrów! Motory pracują trzecia naprzód, a ster 
kierunkowy już leżał na burcie. Jesteśmy podnieceni! Niecierpliwie cze
kamy na rezultat ataku torpedowego, na wybuch torpedy! Co za huk 
usłyszymy spod wody, kiedy torpeda trafi w cel i to uzbrojonego niszczy
ciela i wybuchnie?!

Zapanowała cisza. Ktoś jednak nie wytrzymał i szeptem wypowie
dział: „dlaczego tak długo nie wybucha?!”

Schodzimy wciąż na głębokość 20 m. Nagle, przechodząc głębokość 
18 m usłyszeliśmy gwałtowny wybuch i wstrząs okrętem. Wskazówki 
manometrów, według których utrzymujemy głębokość, skoczyły do krań
cowych podziałek, ■ dezorientując nas co do utrzymywanej głębokości. 
Przechodzimy na sterowanie według głębokościomierza wodnego, który 
jest obojętny na wstrząsy podwodne powodowane wybuchami bomb 
głębinowych rzucanych na nas!

Nasz podsłuch na radiostacji już w krótkich odstępach czasu podaje 
kąt kursowy, w jakim są słyszane szmery pracy śrub nieprzyjacielskiego 
okrętu i ich silę. Dowódca okrętu w zależności od tego robi zmianę kursu, 
szybkości i zanurzenia, celem uniknięcia zbliżenia z nieprzyjacielem.

Tymczasem podsłuch podaje kąt kursowy w jakim słyszy i podkreśla, 
że szmery są coraz głośniejsze. Wskazywało to już nam, że nieprzyja
ciel utrzymuje nas na swoim podsłuchu i idzie wprost na nas. Robimy 
dalsze uniki. Idziemy pod jednym tylko motorem napędowym. Ster kie
runkowy znowu na burcie na oddalenie. Nasze zmiany w lawirowaniu 
i oddalaniu się od przeciwnika nie pomagają i są nieznaczne. Nieprzy
jaciel jest szybszy, wyraźnie idzie na nas. Jego szmery słychać coraz 
głośniej!
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Naraz nastąpił trzeci wybuch bomby głębinowej! Silnie wstrząsnęło 
„Sępem”. Zgasło światło na całym okręcie. Zapanowała ciemność. Od 
wstrząsów skroplona na suficie i szotach para wodna spadła na nas jak 
deszcz monsunowy. Mocny kadłub „Sępa” trzeszczał pod silnym ciśnie
niem wody zaburtowej. Trzeszczały wręgi i drzwi w bocznych kabinach 
i przedziałach. Moment dla nas niebezpieczny. W ciemności nie widać 
wskazań trymomierza i głębokościomierzy. Nie wiadomo w jakiej po
zycji są ustawione pióra sterowe. Pamiętam, że ster głębokościowy ru
fowy w momencie zgaśnięcia światła miałem ustawiony w pozycji na 
minus 10 stopni, gdyż ster kierunkowy w tym czasie leżał na burcie 
i pracował tylko jeden motor napędowy.

Potrzebę wyrównania powstałego trymu i utrzymania nakazanej 
głębokości z konieczności wykonywałem sterem rufowym już tylko na 
„wyczucie”, w zależności od wyczuwalnego pod nogami wzdłużnego prze
chyłu okrętu, a za tym i jego tendencji zanurzenia lub wynurzenia się.

Polepszenie możliwości sterowania, a tak samo i uzyskania w tej 
sytuacji lepszego poczucia, osiągnęliśmy dopiero oświetleniem latarką 
bateryjną, a następnie lampą akumulatorową. Dało to nam możliwość 
lepszej orientacji. Widziało się już wskaźniki. Niewiadomym jednak było 
w jakich położeniach ustawione były płetwy sterowe, gdyż nie oświe
tlone jeszcze były ich elektryczne wskaźniki cyfrowe. Awaryjne to 
oświetlenie umożliwiło już dojście do głównych bezpieczników. Tam 
przełączono oświetlenie na drugą burtę i uzyskano oświetlenie na całym 
okręcie.

Groźba niszczyciela nieprzyjacielskiego nie znikła, mimo że jego 
szmery momentami ucichały. Szedł do nas, na zbliżenie. Staramy się 
go zmylić. Stopujemy motory i przechodzimy na większą głębokość 40 m. 
To wszystko nic nie pomaga. Co nas zdradza, zastanawiamy się. Może 
jakieś ślady zostawiamy po sobie? Radio znowu melduje: szmery głoś
niejsze!

Jesteśmy okrętem w bezruchu, utrzymujemy się tylko na sterach 
głębokościowych. Zatrzymujemy jeszcze przetwornice i mechanizmy 
pomocnicze. Na okręcie cisza. Słychać już bez aparatów podsłuchowych 
pracę śrub niszczyciela, cykanie jego sondy akustycznej, którą nas wy
szukuje. Jest już nad nami. Oddech w nas się zatrzymuje. Teraz już 
tylko czekamy kiedy bombę głębinową bezpośrednio na nas rzuci i moc
ny kadłub „Sępa” jak jajko rozłupie, a woda pod ciśnieniem wpadając 
do wnętrza, każdego z nas jak komara do burty przylepi i na tym za
kończy się żywot i walka podwodnika.

Nie do uwierzenia jednak był fakt, że niszczyciel przeszedł nad nami 
i nas nie zlokalizował. Nasze dłuższe utrzymywanie się w bezruchu, 
tylko na sterach głębokościowych było już niemożliwe. Z braku szyb
kości zmieniał się trym i zanurzenie. Dano jednym motorem naprzód 
i położono ster kierunkowy na burtę, na oddalenie. Następuje ponowne 
bombardowanie. Spada nowa porcja bomb i to po trzy, jedna po dru
giej, tzw. schodami; z których każda wybuchała na innej głębokości, na 
25, 50 i 75 m. Padają jednak za nami, na większych odległościach. .

Mimo naszej ostrożności stopowania silników głównych, pomocni
czych, mylenia naszego śladu, stale jesteśmy tropieni i raz po raz obrzu
cani bombami. Dochodzimy do wniosku, że muszą nas jeszcze zdradzać 
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jakieś nasze urządzenia elektryczne. Zatrzymujemy żyrokompas. Nie 
dbamy już o dokładną nawigację. Prowadzimy akcję defensywną, wy
mknięcia się spod „opieki”.

Od momentu ataku torpedowego wszystkie grodzie wodoszczelne 
między przedziałami na okręcie mieliśmy zamknięte. Nikomu nie wolno 
przesuwać się z miejsca na miejsce bez rozkazu. Stopujemy motory 
napędowe i znowu utrzymujemy się tylko na sterach głębokościowych. 
Dochodzą meldunki o pojawieniu się wody zaburtowej w zęzach mesy 
oficerskiej, w pomieszczeniach Diesli i w motorach elektrycznych. Na
potykamy na trudności w utrzymaniu okrętu w bezruchu, tylko na ste
rach. Okręt -wyraźnie traci swoje wyważenie. Stery pracują coraz czę
ściej, a tym samym częściej włącza się pompa akumulatorów hydrau
licznych, trzymająca pod ciśnieniem nie tylko stery, ale i inne mecha
nizmy i urządzenia.

Wyjątkowo, upływa sporo czasu od wybuchu ostatniej bomby i jest 
już godz. 16.00. Szmerów zewnętrznych nie słychać. Na małych więc 
obrotach jednego motoru napędowego i sterach, podchodzimy na głębo
kość 20 m, a następnie na głębokość peryskopową — 14 m. Spokój ustaje, 
słychać ruch wody na powierzchni morza. Okręt zaczyna się kołysać. 
Wysuwamy peryskop i obserwujemy horyzont. Fala większa, pociesza
my się pogorszeniem się pogody.

Naraz meldunek z kiosku: ści-gacz na horyzoncie! „Trym minus 5, 
zanurzenie 20 m”, pada z kiosku komenda dowódcy. Wchodzimy po
wrotnie pod wodę na głębokość 20 m. Zaczyna się znowu bombardo
wanie. Przechodzimy z kolei na głębokość bezpieczniejszą — 40 m. I zno
wu dajemy motory napędowe na stop. Słyszymy jak śruby ścigacza pra
cują na wolnych obrotach i coraz głośniej. Jest już z lewej burty. Prze
chodzi nad naszym pomostem. Szczęśliwie, przeszedł! Cisza! Zastopował 
motory, widocznie prowadzi nasłuch. Znowu nawraca. Około godz. 17.00 
ucichło, jak gdyby na zawsze. Włączamy w ruch żyrokompas. Dajemy 
motorami naprzód. Poprawiamy wagę okrętu. Znowu wybuchy i znowu 
podobnie zatrzymujemy motory, żyro, wchodzimy na większe głębo
kości 60—80 m. Do wnętrza okrętu przedostaje się jednak coraz więcej 
wody. Okręt przybiera na wadze i ma tendencję opadania na większe 
głębokości.

Powietrze wewnątrz było już nieznośne. Nadmiar CO2. Zarządzono 
oddychanie przy użyciu łącznika Dregera, połączonego z puszką soli 
regeneracyjnej. Po to więc udałem się do przedziału dziobowego. Prze
chodząc przez kolejne pomieszczenia widziałem już inny ich obraz. 
W mesie oficerskiej wyjście do zęz jest otwarte. Na parkiecie leży star
szy bosman Pietrzak i obserwuje poziom przybywającej tam wody za
burtowej.

W pomieszczeniu bosmańskim znajdowali się w większości ludzie 
wolni od wachty, rozlokowani po kątach. Nie widać było, aby dążyli 
do rozmów między sobą. Wygląd niezbyt wesoły. Głodni, oczy wpad
nięte. Niektórzy z nich już oddychali przez aparaty Dregera. Grodź 
dziobowa przed chwilą na polecenie centrali została otwarta. Przechodzę 
do przedziału dziobowego. Widok obecnej tam załogi ponury. Miny po
sępne. Ze sobą nie rozmawiali. Niektórzy byli w butach filcowych, 
w kurtkach, a inni przykryci kocami leżeli w łóżkach. Zimno dokuczliwe, 
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bez porównania z centralą. Kadłub dziobowego przedziału nie jest opa
sany poszyciem balastów i styka się bezpośrednio z wodą zaburtową, 
a przy znacznych głębokościach obniża się temperatura.

Teraz oczy wszystkich skierowały się na mnie. Wiedzą przecież, że 
idę z centrali. Zaczynało więc opuszczać ich dotychczasowe odrętwienie. 
Pytają się, co się w ogóle dzieje? Jak się przedstawia sytuacja i gdzie 
się znajdujemy? Jakie są nadzieje na wydostanie się z opresji.

Wracając do centrali odczułem osłabienie, bo przecież tak samo jest 
cd rana bez żadnego posiłku i znajduję się w otoczeniu zużytego po
wietrza. W takim stanie przebywaliśmy w zanurzeniu do późnego wie
czora.

Ostatni na nas atak bombowy nieprzyjaciel przeprowadził o godz. 
19.30. O godz. 20.30 wyszliśmy na powierzchnię. Była to już konieczność, 
przede wszystkim dla podładowania baterii akumulatorów. Po wynu
rzeniu się i wyjściu na pokład zobaczyliśmy duży ślad ropy i oliwy, 
który pozostawialiśmy za sobą. Stwierdziliśmy również brak na pomo
ście koła ratunkowego z napisem ORP „Sęp”, które pod wpływem wy
buchów bomb głębinowych zerwało się z zaczepów na pomoście i wy
płynęło na powierzchnię morza. Dokonano również oględzin okrętu. 
Stwierdzono nieszczelność kadłuba i wodoszczelnej grodzi rufowej, 
przez którą na zewnątrz przeciekała ropa. Uszkodzenia te poważnie już 
utrudniały nam działania bojowe.

3 września od świtu do zmroku byliśmy w zanurzeniu i odpowiednio 
do sytuacji prowadziliśmy obserwację peryskopową. Widziano nieprzy
jacielskie jednostki nawodne, ale były cne poza zasięgiem strzału torpe
dowego. Wieczorem, po zapadnięciu zmroku wyszliśmy na powierzchnię. 
Chodziliśmy w zaciemnieniu z wygaszonymi światłami, na jednym 
Dieslu, a drugi mieliśmy włączony na ładowanie baterii akumulatorów.

Załoga wolna cd wacht wyszła na pokład dla zaczerpnięcia świeżego 
powietrza. Część z nich była na pomoście i zwyczajowo chętnie poma
gała służbie wachtowej w obserwacji horyzontu, inni zaś korzystali 
z okazji otwartego w kiosku włazu, wynosili szybko na pokład i wy
rzucali za burtę całodzienne zlewki, śmiecie i inne odpady.

Doznane odprężenie i ulga trwały jednak krótko, bo już około godz. 
21.00, za rufą, w odległości około 200 m nastąpił potężny wybuch z wi
docznym ogniem i fontanną wody wyrzuconą na dużą wysokość. Zarzą
dzono natychmiast alarm zanurzenia. Załoga nadzwyczaj szybko i spraw
nie zeszła pod pokład i obsadziła swe stanowiska manewrowe. Kłopo
tliwe natomiast stało się zanurzenie okrętu. Na manewr zanurzenia, 
szybko i głęboko pod wodę weszła rufa, a dziób okrętu podniósł się nad 
powierzchnię wody, a tym samym powstał taki wzdłużny przechył na 
rufę, że załoga w przedziale dziobowym z łóżek spadała i koziołkując 
na grodzi się zatrzymywała. Tę krytyczną wówczas sytuację wyważenia 
szybko opanowano w centrali zatopieniem zbiorników szybkiego zanu
rzenia, przy jednoczesnym odpompowywaniu przecieków za burtą oraz 
nadaniem zwiększonej szybkości i działaniem sterów głębokościowych.

Wspomniany wybuch za rufą był dla nas niezrozumiały. Szliśmy 
pod osłoną nocy, w zaciemnieniu ze znaczną szybkością, mając dobrą 
obserwację, nikogo nie widzieliśmy, a więc niepodobne, aby to był strzał 
artyleryjski wymierzony w nas. Mogła to być również mina akustyczna, 
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wówczas jeszcze nie doskonała, nastawiona na reakcję śruby okrętowej 
statku o mniejszej szybkości.

Przed północą jeszcze raz robiliśmy unik zanurzeniem przed ata
kiem na nas przez napotkaną nawodną jednostkę nieprzyjacielską.

W takim mniej więcej stanie ORP „Sęp” był i prowadził swoje dzia
łania wrześniowe na Morzu Bałtyckim, po których 17 września 1939 r. 
wraz z całą załogą został internowany w Szwecji.
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KMDR PPOR. W ST. SPOCZ. ZBIGNIEW WĘGLARZ

WSPOMNIENIA ZE SŁUŻBY NA ORP „BURZA” 
W LATACH 1939-1940*

Po ukończeniu 6-miesięcznego Kursu Oficerów Broni Podwodnej 
w Gdyni i krótkiej praktyce na trałowcu ORP „Czajka”, 6 maja 1939 r. 
zostałem zaokrętowany na ORP „Burza” w charakterze I oficera broni 
podwodnej. Byłem wówczas w stopniu podporucznika marynarki, ale 
objąłem stanowisko według etatu „kapitana mar.”. Powyższe wynikało 
z zarządzenia szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej kontradmirała 
Jerzego Świrskiego , który biorąc pod uwagę duże zagrożenie wojenne 
ze strony Niemiec, starał się odmłodzić obsadę oficerską naszej floty. 
Myślę, że miał on rację, gdyż byliśmy oficerami o wysokich kwalifika
cjach specjalistycznych, a do tego przyczyniały się jeszcze niektóre ce
chy charakterystyczne ludzi młodych, jak aktywność, przebojowość 
i bezkompromisowość, a więc chęć walki.

Miesiące maj, czerwiec, lipiec i sierpień były wykorzystywane na in
tensywne ćwiczenia, uzupełnienia personalne załogi, zdawanie na ląd 
ekwipunku ćwiczebnego i doprowadzanie okrętu do całkowitej goto
wości bojowej przez załadowanie pełnego wyposażenia amunicji arty
leryjskiej, głowic bojowych torped i bomb hydrostatycznych (głębino
wych).

W tym czasie, gdy wychodziliśmy na patrole często spotykaliśmy 
wiele statków, przeważnie niemieckich w pełni załadowanych, idących 
w kierunku Prus Wschodnich, a nawet widzieliśmy wyraźnie przewo
żony sprzęt wojskowy na ich pokładach, no ale cóż był pokój i żadna 
interwencja nie była możliwa.

30 sierpnia 1939 r. około południa nasz dywizjon w składzie: OORP 
„Błyskawica”, „Grom” „Burza”, „Wicher” stał na redzie Gdyni. Pogoda 
była dokładnie „jak przed burzą” w lecie, a więc bez wiatru, morze 
stan „0”, zachmurzenie całkowite, ciężkie chmury. Wtem na wieży 
Punktu Obserwacyjnego Dowództwa Floty pojawił się sygnał flagowy 
nakazujący alarm dla dywizjonu kontrtorpedowców, a potem sygnalista 
nadał semaforem rozkaz podpalenia pod kotłami i zwołujący odprawę 
dowódców u dowódcy Floty oraz zakaz zwolnienia załóg na ląd.

Prawie natychmiast ze wszystkich kontrtorpedowców opuszczono 
* Relacja, którą autor spisał w styczniu 1983 r. i uzupełnił w 1,988 r. stanowi 

część większej całości. Jest ona przechowywana w Muzeum Marynarki Wojennej. 
Tytuł i przypisy pochodzą od redakcji.
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motorówki, na których dowódcy udali się do Dowództwa Floty. Niedługo 
potem nadszedł sygnał na ORP „Wicher”, aby wygasić kotły; reszta 
okrętów dywizjonu dalej podpalała swoje kotły, co się uwidaczniało 
gęstym czarnym dymem, który ścielił się po zatoce. Wkrótce dowódcy 
wrócili po odprawie i jak tylko kotły uzyskały odpowiednią ilość pary, 
cały dywizjon, ale bez „Wichra” odkotwiczył z redy Gdyni około 14.15 
i udał się w szyku torowym w kierunku Helu, a następnie na pełne 
morze, najpierw w kierunku północnym, jak gdyby na kolejny patrol.

Obsada oficerska ORP „Burza” była następująca:

Dowódca 
zastępca dowódcy 
I oficer artylerii 
II oficer artylerii
I oficer broni podwodnej 
II oficer broni podwodnej 
oficer sygnałowy 
oficer nawigacyjny
I oficer mechanik
II oficer mechanik 
III oficer mechanik 
oficer wachtowy

— kmdr ppor. Stanisław Nahorski
— kpt. mar. Zbigniew Wojewódzki
— kpt. mar. Jan Tchórznicki
— ppor. mar. Zbigniew Plezia
— ppor. mar. Zbigniew Węglarz
— ppor. mar. Jerzy Tumaniszwili
— por. mar. Włodzimierz Łośkoczyński
— ppor. mar. Stanisław Lee
— por. mar. Ludwik Szmidt
— ppor. mar. Jerzy Sosnowski
— chor. mar. Paweł Wawrzyńczyk
— ppor. mar. Andrzej Jaraczewski

ponad etat:
1. Bosman
2. Bosman

podchorąży 
podchorąży

— Tadeusz Lesisz
— Zbigniew Janowski

Gdy się ściemniło dyon idący w szyku torowym zmienił kurs np 
zachodni i stopniowo zaczął zwiększać szybkość do ok. 26 węzłów. Wtedy 
dowódca okrętu polecił powiadomić załogę, że nasz dywizjon udaje się 
do Anglii, aby tam walczyć dalej gdyby nastąpił wybuch wojny z Niem
cami, co było wówczas bardzo prawdopodobnym.

Około północy obudziły mnie klaksony nadające sygnał alarmu bojo
wego. Gdy wybiegłem na pomost nawigacyjny i stanąłem na lewym 
skrzydle pomostu obok celownika torpedowego dowiedziałem się od do
wódcy, że w kącie kursowym lewo 40° ORP „Błyskawica” idący na 
czele kolumny zauważył nie rozpoznane sylwetki. Natychmiast wyda
łem rozkaz do obu aparatów torpedowych, aby ustawić je na kąt strzału 
lewo 70° i otworzyć zawory zaporowe sprężonego powietrza na torpedach, 
ustawić zanurzenie torped na 2 m, po czym rozpocząłem obserwację w le
wo od dziobu przy pomocy doskonałej lornetki 7x50, a więc bardzo dobrej 
do obserwacji nocnych, firmy Polskich Zakładów Optycznych. Poza mną 
robili to i inni obserwatorzy na pomoście nawigacyjnym i bojowym 
z dowódcą włącznie. Niebawem w kącie kursowym ok. 50° lewo, zau
ważyliśmy jakąś ciemną, niską plamę na horyzoncie, na którą ORP „Bu
rza” skierowała swoją artylerię główną. Przez pewien czas nie było 
pewności co to może być, tym bardziej, że ORP „Błyskawica”, która 
była bliżej, dalej nie otwierała ognia. Wreszcie ta plama rozdzieliła się 
na dwie lub trzy części. Według mnie był to jakiś okręt wojenny za
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ciemniony, który ciągnął za sobą dość długi dym z komina. Wreszcie 
dowódca kmdr ppor. S. Nahorski wyraził opinię, że to jest prawdopo
dobnie stary duński okręt obrony wybrzeża, który tak dymi. Dowódca 
dywizjonu odchylił się trochę na północ i tak rozminęliśmy się z tym 
zagadkowym okrętem.

W międzyczasie szybkość dywizjonu została podniesiona do ok. 28 
węzłów, jednakże I oficer mechanik por. mar. Ludwik Szmidt zamel
dował na pomost, że nie może dalej utrzymywać takiej szybkości, gdyż 
w maszynie nastąpiły duże wibracje. Wobec tego cały dywizjon zmniej
szył szybkość, a alarm bojowy odwołano i pozostała wachta bojowa. 
Wibracje w maszynie nastąpiły prawdopodobnie dlatego, że ORP „Burza” 
przechodziła po zbyt płytkiej wodzie, a jej kadłub nie był tak silny jak 
kadłuby okrętów typu „Grom”.

Cieśninę Sund przeszliśmy jej wschodnim odgałęzieniem, czyli przez 
Flint-Rinne. Rano 31 sierpnia 1939 roku przy pięknej słonecznej pogo
dzie znaleźliśmy się w Kattegat, a około południa minęliśmy przylądek 
Skagen. Wówczas wykryły nas samoloty niemieckie, które latały wokół 
nas bardzo blisko tak, że było dokładnie widać sylwetki lotników nie
mieckich, za którymi nasza artyleria plot, wodziła lufami swoich dzia
łek, no ale ognia nie otwierano — był przecież jeszcze pokój. Cały czas 
pogoda była bezwietrzna, morze stan „0”. Nasz dywizjon skierował się 
na kurs generalny SW, tak jakby miał zamiar iść w kierunku Francji. 
W międzyczasie widoczność zaczęła się zmniejszać i wówczas straciliśmy 
kontakt z samolotami niemieckimi. Naturalnie ten kurs SW był mane
wrem maskującym, bo gdy tylko obserwacje niemieckie stały się nie
możliwe dywizjon zmienił kurs na Szkocję.

Rano o godzinie 9.45 1 września dotarł do nas komunikat radiowy 
o napadzie Niemiec na Polskę bez wypowiedzenia wojny. Wiadomość ta 
chociaż spodziewana, poruszyła całą załogę i od tej chwili nasz radio
telegrafista ,,z pod-wachty” stale przekazywał nam komunikaty wojenne. 
Wiedzieliśmy, że przeprawa z Niemcami będzie trudna i ciężka, ale li
czyliśmy na pomoc aliantów zachodnich: Francję i Wielką Brytanię, 
dwie aktualne potęgi: jedna na lądzie, a druga na morzu. Podświadomie 
jak gdyby odczuwaliśmy jakieś uczucie winy, że nie ma nas na Bałtyku, 
na polskich wodach, aby walczyć tam z Niemcami. Pocieszaliśmy się 
jednak, że wojna będzie krótka, bo nikt z nas nie przypuszczał, że do 
Polski wrócimy dopiero po sześciu latach!

Tego samego dnia przy mglistej pogodzie spotkaliśmy około godz. 
13.00 dwa stare niszczyciele brytyjskie HMS „Wanderer” i HMS „Wa- 
llace” w odległości około 100 mil morskich od wejścia do Firth of Forth, 
które wyszły nam na spotkanie. Dowódca dywizjonu kmdr por. dypl. 
Roman Stankiewicz udał się motorówką na HMS „Wallace”, po czym 
powrócił na ORP „Błyskawica” wraz z brytyjskim oficerem łączniko
wym, sygnalistami i radiotelegrafistą. Do portu Leith weszliśmy o godz. 
17.40.

Po wypowiedzeniu wojny przez W. Brytanię i Francję, dowódca dy
wizjonu udał się do Londynu do Admiralicji, gdzie złożył swoją wizytę 
Winstonowi Churchillowi oraz admirałowi Dudley Pound’owi. Ustalono 
wówczas, że polskie okręty wojenne podczas wojny będą się znajdować 
pod operacyjnym dowództwem brytyjskim, ale pod komendą polskich 
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dowódców i pod polską banderą. Poza tym ustalono zaopatrzenie okrę
tów w paliwo, amunicję i broń, a załogi w żywność, umundurowanie 
i uposażenie pieniężne.

W tym celu Admiralicja wydelegowała z Londynu do Rosyth swego 
przedstawiciela cmdr. R. N. Childs’a. Pamiętam, że największe przetargi 
szły nie o pieniądze, ale o wyżywienie. Dlatego, bo nasz równoważnik 
żywnościowy różnił się zasadniczo od równoważnika Royal Navy. Natu
ralnie wynikało to ze sposobu odżywiania się Polaków i Brytyjczyków. 
Na przykład oni mieli menu dość urozmaicone, ale skromne ilościowo. 
Polskie normy żywnościowe we flocie były większe i lepsze od wyży
wienia w polskim wojsku lądowym. Brytyjczycy na przykład mieli 
połowę naszej ilości chleba i ziemniaków, ale za to mieli codziennie jajka, 
bekon, dżem i rum. Ostatecznie polscy marynarze pozostali przy swo
ich normach, to znaczy po 500 gram chleba i 500 gram ziemniaków 
dziennie plus jajka, bekon, dżem, ale w mniejszych ilościach. Rum nato
miast był pobierany, ale nie wydawany załodze, a pozostawał na spe
cjalne okazje jak święta, dla rozbitków, przemarzniętych itp. Mundury 
dla oficerów i marynarzy były szyte na zamówienie według polskich 
przepisów przedwojennych. Bielizna, buty i specjalne ubrania wachtowe 
oraz hełmy i pasy ratunkowe były brytyjskie.

6 września 1939 r. około godz. 6.00 nasz dywizjon opuścił Rosyth, 
kierując się wokół Szkocji na północ, potem na zachód i na południe. 
Był to pierwszy samodzielny patrol polskiego dywizjonu po wybuchu 
wojny na wodach brytyjskich.

Nazajutrz była bardzo ładna pogoda, morze spokojne i dobra wi
doczność, gdy ok. 14.30 ORP „Błyskawica” podniosła sygnał, że atakuje 
okręt podwodny. Natychmiast dałem rozkaz do wyrzutni bomb hydro
statycznych, aby odbezpieczyć je i nastawić na 30 i 50 metrów na zmia
nę, otworzyć hydraulicznie drzwi tunelów wyrzutni. Na pomoście nawi
gacyjnym zapaliły się lampki kontrolne: „Drzwi otwarte”, pozostało je
dynie nacisnąć w odpowiedniej chwili przycisk uruchamiający silnik 
poruszający łańcuch Galla, na których leżały bomby, prawej lub lewej 
wyrzutni. Tutaj należy wyjaśnić, że ORP „Burza” miała bomby głębi
nowe francuskie (materiał wybuchowy trotyl w ilości po 200 kg każda) 
i szybkość minimalna okrętu musiała być 22 w., podczas gdy ORP „Bły
skawica” miała bomby głębinowe brytyjskie po 135 kg trotylu i szyb
kość minimalna okrętu musiała być 18 w. Wówczas nasze okręty nie 
miały jeszcze aparatów podsłuchowych typu „ASDIC”, natomiast posia
dały aparaty podsłuchowe typu „ULTRA-SONOR” — francuskie, które 
były jednak mało przydatne, gdyż okręt w ruchu prawie całkowicie za
głuszał ich działanie. Dlatego też opracowano metodę zastępczą, czyli 
atak na peryskop, to znaczy rzucało się tam serie bomb w miejscu gdzie 
ostatnio był widoczny peryskop. Poza tym rzucano tam bojkę świetlno- 
dymną (fosfor). Miejsce gdzie został wykryty peryskop znajdowało się 
na południe od cieśniny Little Minch w pozycji około 56° 48' N i 07° 05' W. 
Ponieważ był to dywizjon, więc nasze okręty rzucały kolejno swoje 
serie bomb głębinowych.

Przypominam sobie, że wówczas powstało duże zamieszanie i to bom
bardowanie było dalekie od ataku systematycznego, prawdopodobnie 
dlatego, że coś podobnego spotkało nas po raz pierwszy, a po drugie 
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dlatego, że każdy okręt chciał nieprzyjaciela zatopić. Rzucono wówczas 
około 30 bomb i byliśmy prawie pewni, że tam właśnie zatopiliśmy nasz 
pierwszy okręt podwodny, tym bardziej, że ORP „Grom” ostrzelał na
wet z działek Boforsa wynurzającą się część kadłuba, chociaż ja tego 
nie widziałem. Admiralicja brytyjska uznała, że niemiecki okręt pod
wodny został tam prawdopodobnie uszkodzony. Na terenie tego polo
wania znalazł się przypadkiem kuter rybacki, którego też o mało co 
nie zatopiliśmy, a którego szyper biegał po pokładzie coś tam wołając 
i trzymając się za głowę.

W nccy 8/9 września weszliśmy do Millford Heaven celem uzu
pełnienia paliwa, po czym zaraz wyszliśmy w morze. Nazajutrz również 
przy bardzo dobrej pogodzie przelatujący brytyjski samolot rzucił w po
bliżu świecę dymną wskazując przybliżoną pozycję okrętu podwodnego. 
Atak został wykonany tylko przez ORP „Błyskawica”, bez widocznych 
wyników.

Wreszcie na zakończenie tego patrolu w koło Szkocji, Walii i połu
dniowo-zachodniej Anglii przybyliśmy do portu Devonport obok Ply
mouth, będącym bazą Royal Ńavy — w dniu 10 września 1939 r.

Następnego dnia nasze okręty wizytował Dowódca Western Approa- 
ches admirał Dunbar-Nasmith. Staliśmy wówczas burta w burtę. Naj
pierw wszedł na ORP „Błyskawica”, potem na ORP „Grom” i na za
kończenie na ORP „Burza”. Wszędzie sprawdzał działcczyny i oglądał 
dość szczegółowo uzbrojenie. Na ORP „Burza” zaintersował się urzą
dzeniami zwalczania okrętów podwodnych. Wtedy dowódca kmdr ppor. 
Nahorski polecił mi szczegółowo opisać sprzęt i ówczesną taktykę. Ad
mirał powiedział wówczas, że go to specjalnie interesuje, gdyż podczas 
I wojny światowej dowodził brytyjskim okrętem podwodnym. Jak się 
później dowiedziałem był on odznaczony najwyższym odznaczeniem 
Victoria Cross. Po zakończeniu zaznajamiania się z naszą bronią pod
wodną, oświadczył, że i na naszych okrętach zostaną zainstalowane bardzo 
dobre aparaty podsłuchu podwodnego, czyli ASDIC. W międzyczasie po
lecił zamówić dla nas — czyli dla ORP „Burza” — dodatkowe torpedy 
i bomby hydrostatyczne, jak również amunicję dla dział we Francji.

Wieczorem wydano dla oficerów polskich przyjęcie w tamtejszym 
kasynie oficerskim, które upłynęło w bardzo przyjemnym nastroju. Sie
działem przy stole między dwoma kapitanami R. N., którzy bardzo się 
dziwili, że poza naszymi dowódcami wszyscy są tacy młodzi — prze
ważnie podporucznicy.

Brytyjscy specjaliści z bazy zabrali się do szczegółowego sprawdza
nia naszych okrętów pod względem technicznym, przy czym najwięcej 
kłopotu sprawiała im ORP „Burza” z uwagi na nietypowe mechanizmy. 
Zasadniczą wadą były francuskie skraplacze w maszynowni, gdzie bar
dzo łatwo pękały rurki na fali. Wskutek tego chłodzona woda kotłowa 
mieszała się z wodą chłodzącą czyli zaburtową i dochodziło do zasolenia 
kotła, co już było niebezpieczne.

Ostatecznie nasze okręty kolejno pozbawiano niepotrzebnych cięża
rów na górnych pokładach, które żle wpływały na stateczność. Na przy
kład na ORP „Burza” zostały zmienione maszty, zdjęto reflektory arty
leryjskie, centralę torpedową na pomoście bojowym, dwie łodzie 10-tki, 
kuter i motorówkę dowódcy, a nawet zmieniono żurawiki (szlupbelki) 
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łodziowe na lżejsze. Poza tym zlikwidowano tak zwane for-trały, które 
posiadały nasze niszczyciele zakładane na dziobach.

Po tych remontach w okresie od 22 do 26 października 1939 roku 
chodzimy w naszym dywizjonie („Grom” — „Błyskawica” — „Burza”) 
naokoło zachodnich wybrzeży Irlandii w patrolach przeciw niemieckim 
okrętom podwodnym. Do Belfastu wchodzimy celem uzupełnienia pa
liwa. Tam dowiadujemy się, że mamy wracać do naszej bazy Devonport 
koło Plymouth.

Z patrolu naokoło Irlandii wróciliśmy rano 29 października, a już 
wieczorem cały nasz dywizjon poszedł przez Kanał Angielski do nowej 
bazy w Harwich na północ od Londynu nad Morzem Północnym. W ten 
sposób zostaliśmy włączeni do I Flotylli Niszczycieli cmdr. G. E. Creasy, 
który przybył z Malty. Były to niszczyciele klasy „G”.

Harwich to mała miejscowość w rozlewisku dwóch rzek z trudnym 
i krętym podejściem wśród mielizn, płytkich wód, gdzie panują silne 
prądy pływowe, nawet za dnia, nie mówiąc o nawigacji w nocy. Okręty 
stały częściowa na kotwicy lub przy molo w zależności od stanu pogo
towia, którego organizacja była taka:

Po dwa dni:
— 4 okręty w półgodzinnym pogotowiu
— 4 okręty w morzu
— 4 okręty „na wolnym”

Służba była bardzo niebezpieczna i wyczerpująca. Polegała na kon
wojowaniu statków wzdłuż wybrzeża wschodniego W. Brytanii, patro
lowaniu akwenów południowo-wschodnich Morza Północnego, a więc 
wód graniczących z Belgią, Holandią aż po Helgoland (te ostatnie wy
pady tylko w nocy), utrzymywaniu blokady Niemiec i zwalczaniu kon
trabandy oraz osłanianiu operacji stawiania min. Tutaj muszę dodać, 
że wzdłuż wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii postawiono ok. 80 000 
min z nielicznymi tajnymi przejściami w kierunku wschodnim.

Ponadto Niemcy też stawiali miny albo z OOP 1 na głębszych wo
dach, albo ze ścigaczy i samolotów na wodach płytkich i przybrzeż
nych. Te ostatnie to były słynne miny magnetyczne zwykle stawiane 
w nocy przy pomocy czarnych spadochronów i tylko przypadek sprawił, 
że zdołano je rozbroić i zbadać, gdy spadały na przykład na mielizny, 
które się odkrywały podczas odpływów. Szczególnie gęsto minowano 
wyjścia z portów i szlaki konwojów przybrzeżnych. Na nich to zginęło 
dziesiątki okrętów i statków, a ich wraki sterczały naokoło jako wspom
nienie tragedii. Mało okrętów bazujących w Harwich ocalało przez ten 
cały okres, stąd też flotylle się często zmieniały.

A oto niektóre daty i zdarzenia:
15 listopada 1939 roku cały dywizjon udaje się na kilka dni z Har

wich do Rosyth, gdzie nasze okręty wizytuje gen. Władysław Sikorski, 
po czym wracamy do Harwich.

21 listopada 1939 r. wieczorem po zachodzie słońca wychodzimy 
z Harwich na patrol w składzie: HMS „Gipsy”, ORP „Grom”, ORP 
„Burza”. Ponieważ nie miałem wachty więc przebywałem z kolegami 
w messie oficerskiej na rufie. Wtem ok. 21.20 odczuliśmy uderzenie 

1 OOP (skrót) — okręty podwodne.
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o kadłub. Wówczas ktoś powiedział: „Oho, znowu uderzyliśmy o jakąś 
boję”. Ale zaraz potem rozległ się sygnał alarmu bojowego. Wybiegłem 
na pokład i oczom moim ukazał się taki widok: niedaleko od nas oświe
tlony reflektorami tonął brytyjski okręt HMS „Gipsy”, który akurat 
tam wpadł na minę. Opuściliśmy łodzie ratunkowe i wyratowali zało
gę. Ponieważ nie było tam głęboko, więc jego wrak jeszcze długo był 
widoczny.

20 lutego 1940 r. na patrolu jest „Błyskawica” i „Burza”. Atakujemy 
okręt podwodny w pozycji przybliżonej 52° N i 2° E — bez rezultatu. 
Zapada gęsta mgła, więc zakotwiczamy niedaleko latarni Sunk i 22 lu
tego ok. 7.00 wracamy do Harwich.

7 marca bierzemy udział w osłonie stawiania min. Poza „Burzą” jest 
jeszcze „Błyskawica” oraz HHMS „Keith” i „Bodicea”. Ma to miejsce 
w pozycji 51° 52' N i 2° 16' E. Wyjście i powrót do bazy tego samego 
dnia.

22 marca zespół w składzie: HMS „Codington”, ORP „Błyskawica” 
i ORP „Burza” spotyka na akwenie Downs (12 mil na północ od Dover) 
bazę pływającą francuskich OOP „Jules Verne” wraz z trzema fran
cuskimi OOP typu „Diana”, które eksportowaliśmy do Harwich.

2 kwietnia nasz dywizjon w składzie: ORP „Grom”, ORP „Błyska
wica” i ORP „Burza” oraz HMS „Grandę” i HMS „Ghurka” patroluje 
południową część Morza Północnego od Calais do Terschelling w celu 
przeszkadzania niemieckim OOP w stawianiu min.

Wreszcie uciążliwa służba w Harwich dobiegła końca i cały nasz dy
wizjon udał się do Rosyth w Szkocji w dniu 5 kwietnia. W między
czasie nastąpiły pewne zmiany personalne i tak:

— dowódcą dywizjonu został — kmdr por. Stanisław Hryniewiecki;
— oficerem mechanikiem dywizjonu — kpt. mar. Ferdynand Herman; 
— dowódcą ORP „Grom” — kmdr ppor. Aleksander Hulewicz;
— zastępcą dowódcy okrętu — kmdr ppor. Konrad Namieśniowski; 
— dowódcą ORP „Błyskawica” — kmdr ppor. Stanisław Nahorski; 
— zastępcą dowódcy okrętu — kpt. mar. Romuald Tymiński.

ORP „Burza”:
— dowódcą został — kmdr ppor. Wojciech Francki;
— zastępcą dowódcy okrętu — kpt. mar. Ludwik Lichodziejewski;
— I oficerem artylerii — kpt. mar. Jan Tchórznicki;
— II oficerem artylerii — ppor. mar. Zbigniew Pleza;
— I oficerem broni podwodnej — ppor. mar. Zbigniew Węglarz;
— II oficerem broni podwodnej — ppor. mar. Jerzy Tumaniszwili; 
— I oficerem sygnałowym — por. mar. Włodzimierz Łoskoczyński; 
— II oficerem sygnałowym — ppor. mar. Zbigniew Janowski;
— I oficerem mechanikiem — por. mar. Ludwik Szmidt;
— II oficerem mechanikiem — ppor. mar. Stanisław Pierzchlewski ;2
— komisarzem okrętowym — chor. mar. Bochnia;
— lekarzem okrętowym — por. mar. Włodzimierz Limonienko;

ponad etat podchorążowie wydziału morskiego:
— Konstanty Okołow-Zubkowski;
2 Przyszedł z ORP „Orzeł”, a na jego miejsce odszedł ppor. mar. Jerzy Sosno

wski, który tam zginął wraz z okrętem.
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— Michał Białowski;
— Mieczysław Woźniak;
— Mieczysław Wasilewski.
W międzyczasie wywiad brytyjski otrzymał wiadomości o niezwy

kłych ruchach niemieckiej floty. Przypuszczano, że Niemcy mają za
miar wyjść na Atlantyk. Admiralicja przygotowała trzy silne zgrupo
wania okrętów Home Fleet w bazach Scapa Flow, Firth of Forth i Clyde.

7 kwietnia nasz dywizjon w składzie ORP „Grom”, ORP „Błyska
wica” oraz ORP „Burza” dołączył do grupy 10 niszczycieli brytyjskich 
jako eskorta II grupy krążowników wiceadmirała E. Collinsa w skła
dzie: HMS „Galatea” i HMS „Arethusa”. Opuścił Firth of Forth, naj
pierw na wysokość Aberdeen, a potem pod zachodnie wybrzeże Norwe
gii. To samo zrobiła grupa pancerników ze Scapa Flow pod dowódz
twem admirała Ch. Forbes’a. Do spotkania z niemieckimi okrętami jed
nak nie doszło. Niemcy zdołali dokonać desantów w dniach 9 i 10 kwiet
nia 1940 r. w Vestfjordzie i okolicy. Jednakże zostali tam 10 kwietnia 
1940 r. zniszczeni przez okręty brytyjskie. W międzyczasie ORP „Burza” 
musiał powrócić do Rosyth celem naprawy przewodów oliwnych (9.04. 
1940).

19 kwietnia cały nasz dywizjon został skierowany do Norwegii. Wy
szliśmy ze Scapa Flow przy wzmagającym się wietrze, który niebawem 
przerodził się w pogodę sztormową. Duża szybkość dywizjonu dawała 
się bardzo odczuć na ORP „Burza”, która była słabiej zbudowana niż 
inne nasze niszczyciele. Wreszcie nazajutrz około 05.15 stwierdzono, że 
do magazynku dziobowego dostaje się woda morska, na skutek pęknięcia 
kluzy kotwicznej. Spowodowała to kotwica, która uderzała z dużą mocą 
przy wstrząsach na sztormowej fali. Od tego czasu do kluzy wkładano 
specjalnie zrobione belki drewniane, uwiązane na linkach, aby niie było 
zbytniego luzu. ORP „Burza” musiała wrócić do Rosyth na remont klu
zy, który zresztą nie trwał długo.

26 kwietnia wyszliśmy wraz z HMS „Grafton” i trzema statkami 
zaopatrzeniowymi do tymczasowej bazy brytyjskiej na Lofotach. Po 
kilku dniach względnie dobrej pogody podeszliśmy do Norwegii, gdzie 
wzięliśmy norweskiego pilota. Był nim oficer marynarki norweskiej 
w stopniu kapitana, który miał nas przeprowadzić dalej fjordami aż 
do Skjelfjordu. W międzyczasie widoczność się pogarszała, a wówczas 
jak wiadomo nie było radarów więc powstały znaczne trudności nawi
gacyjne. Tak więc płynęliśmy raczej po- omacku, wierząc tylko pilotowi. 
Ale gdzieś wieczorem powiedział on, że właściwie nie jest pewny pozycji 
i przy krótkim przejaśnieniu wprowadził nas w jakieś miejsce i polecił 
zakotwiczyć całej grupie.

Następnego dnia około południa, gdy mgła dość nieoczekiwanie opa
dła zdziwienie nasze było wielkie, bo okazało się, że stoimy w małej 
zatoczce otoczonej wysokimi i urwistymi brzegami z małym wejściem 
od strony morza. Na powierzchni tej zatoczki było wiele skalistych 
wysepek, a nawet po prostu ostrych kamieni. Wydawało mi się, że 
zakotwiczyliśmy jakby w Morskim Oku. Przy próbie opuszczenia tego 
fjordu, jak się potem okazało Asanfjord, tankowiec wiozący benzynę 
lotniczą nadział się na skałę podwodną i tam już pozostał. Załogę prze
wieźliśmy na dwa inne statki wraz z dokumentami i wyruszyliśmy da
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lej w kierunku Skjelfjordu. Tankowcem tym był MS „Boardale”. Gdy 
odeszliśmy na odległość ck. 30 mil zauważyliśmy w tamtym miejscu 
wysoki słup dymu. Jak się potem okazało, wyleciał on w powietrze, 
gdy obok niego zjawili się norwescy rybacy. Próbowali oni czerpać ben
zynę dla własnych celów, a iskry z ich silników najprawdopodobniej 
spowodowały wybuch.

3 maja ORP „Burza” przewoziła, a następnie wysadzała w Gratan- 
genfjordzie desant francuskich strzelców alpejskich.

Nazajutrz podczas postoju na kotwicy w pobliżu Harstadt (byłem 
rano oficerem wachtowym) sygnalista zameldował mi, że w naszym 
kierunku zbliża się duża łódź wiosłowa z brytyjskiego pancernika. Łódź 
była pod flagą admirała, a na sterze siedział oficer w stopniu kapitana 
R. N. Natychmiast powiadomiłem dowódcę — kmdr. ppor. Wojciecha 
Franckiego, który zdołał jeszcze na czas wyskoczyć ze swejej kabiny 
do trapu. Tym admirałem był ówczesny głównodowodzący wiceadmirał 
Cork and Orrery. Oddaliśmy mu odpowiednie honory sygnałem przez 
naszego trębacza i oczekiwaliśmy dostojnego gościa przy trapie.

Admirał wszedł po trapie i po zatrzymaniu się z dowódcą, oświad
czył: „Panie Komandorze, przyjechałem tu specjalnie, aby złożyć Panu 
nasze głębokie kondolencje i ubolewanie wszystkich marynarzy brytyj
skich z powodu zatopienia ORP „Grom” — proszę natychmiast odkot- 
wiczyć i dobić do pancernika HMS „Resolution”, zabrać rannych, roz
bitków i przewieźć ich na statek szpitalny „Atlantis”.

W tym dniu była piękna pogoda słoneczna, godzina 09.00. ,Wiado
mość ta spadła na nas jak grom z jasnego nieba, zrobiło nam się ciemno 
przed oczami. Kto mógł przypuszczać, że taki piękny, doskonale uzbro
jony niszczyciel o wiele lepszy niż każdy inny mógł zatonąć tak szybko. 
Całą naszą załogę ogarnął wielki żal i smutek, nie tylko za ten okręt, 
ale i za tych co na nim zginęli. Jak to się mogło stać, aby taki wspa
niały okręt został zatopiony?

A było to tak:
Na krótko po godz. 8.00 4 maja 1940 r. wachta dostrzegła wysoko 

dwa bombowce typu Heinkel 111. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy. 
Okręt posuwał się bardzo wolno, poprzedniego bowiem dnia został 
uszkodzony jeden kocioł. W międzyczasie oficer kierujący obroną plot., 
zameldował dowódcy, kmdr. ppor. Aleksandrowi Hulewiczowi: „Nad na
mi samolot, wysokość 5400 m” i zaraz po tym: „Samolot rzucił bomby”. 
Okazał się nim Junkers, a więc trzeci z kolei samolot, który wyskoczył 
zza wysokiego skalistego brzegu i był w łączności z dwoma Heinklami. 
Według dotychczasowych doświadczeń wielu bombardowań wydawało 
się niemożliwe, że można z takiej wysokości skutecznie zaatakować sto
sunkowo mały cel, jakim jest pokład niszczyciela. A jednak stało się 
inaczej. Samolot rzucił sześć bomb, z tego dwie trafiły w śródokręcie. 
Jedna uderzyła w torpedy, druga w poszycie prawej burty od strony 
maszynowni. W efekcie okręt został dosłownie złamany na pół i zatonął 
w 4 minuty. Zginęło 59 członków załogi (1 oficer mechanik, 25 podofi
cerów i 33 marynarzy). Pomocy rozbitkom polskim udzieliły załogi bry
tyjskich okrętów: krążownika „Aurora”, niszczycieli „Beduin” i „Faul
kner”. Uratowano 16 oficerów oraz 114 podoficerów i marynarzy. Zo
stali ciężko bądź lżej ranni: 1 oficer, 7 podoficerów i 16 marynarzy.
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Tymczasem potężny pancernik IIMS „Resolution” stał w niedalekim 
fiordzie. Zbliżając się do niego ORP „Burza” oddała mu przepisowe 
honory przez sygnał trębacza „Baczność na prawą burtę”. Cała nasza 
zalega stała w zbiórkach na dziobie, śródokręciu i na rufie na baczność, 
a oficerowie salutowali. Pancernik oddał nam też honory. Po czym ORP 
„Burza” dobiła do jego burty. Zaczęła się smutna czynność przenoszenia 
rannych, a następnie przechodzenia rozbitków. Wszyscy z naszej załogi 
widząc tych z „Groma” szukali gorączkowo swoich kolegów, przyjaciół, 
znajomych. Z moich kolegów ciężko rannym był ppor. mar. Wiktor 
Grochowicz (II oficer artylerii), którego jak i innych Anglicy wyłowili 
z wody już nieprzytomnego.

Gdy ORP „Burza” dobijała do burty pancernika HMS „Resolution” 
kompania honorowa Royal Marines prezentowała broń, a orkiestra okrę
towa odegrała polski hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”. Było 
nam bardzo przykro, ale ten hymn potwierdzał, że walka trwa nadal 
i to nie jest jeszcze koniec.

Gdy już oddaliliśmy się dalej, orkiestra zagrała wesołą polkę, wów
czas modną wśród marynarzy „Beer barrel Polka” — jakby na pocie
szenie.

Rannych z „Groma” i rozbitków oddaliśmy na statek szpitalny 
„Atlantis” w odległym fiordzie i stanęliśmy tam na kotwicy jako jego 
osłona, przeciwlotnicza wraz z innym brytyjskim niszczycielem.

Staliśmy tam przez cały tydzień w czasie którego samoloty niemiec
kie dokonywały na nas, statek szpitalny i inne statki zaopatrzeniowe 
systematycznych nalotów bombowych z dużej wysokości. W jeden 
dzień pamiętam, że naliczyłem 17 nalotów i bombardowań. Pomimo, że 
bomby leciały dosłownie na metry od naszych burt, udało nam się unik
nąć trafienia. Jeden z podmuchów wybił większość szyb na pomoście 
nawigacyjnym, a por. mar. Włodzimierzowi Łoskoczyńskiemu wykręcił 
tak szyję, że długo nie mógł się swobodnie ruszać. Dowódca podczas 
tych nalotów wykazywał stoicki spokój.

Niedługo po tym „Atlantis” odszedł z Norwegii i oddał rannych do 
szpitali w Szkocji celem leczenia. Dla wielu były to długie miesiące, 
zanim wrócili do czynnej służby, ale nie wszyscy.

7 maja ORP „Burza” powróciła ze Skaalandf jordu do Harstad dokąd 
przybyła część Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich wraz 
z dowódcą gen. bryg. Zygmuntem Szyszko-Bohuszem. O godzinie 23.30 
tego samego dnia na ORP „Burza” został zaokrętowany sztab francuski 
z gen. Bethun na czele, po czym okręt poszedł do Herjangfjordu dla 
zbadania terenów na południowy-wschód od Narviku. Nazajutrz sta
liśmy na redzie Harstad (wyspy Lofoty). Jak zwykle piękna słoneczna 
pogoda, w górach naokoło śniegi.

Odwiedził nas gen. bryg. Szyszko-Bohusz. Nasz dowódca kmdr ppor. 
Wojciech Francki zaprosił go na obiad, ale długo tam nie pozostawali. 
Nastąpił nagły nalot niemieckich samolotów. Szły wysoko ponad 6000 
m, a więc poza zasięgiem naszej artylerii przeciwlotniczej. Ponieważ 
powietrze było niezwykle czyste widać było dokładnie jak od bombow
ców odrywały się szeregi bomb i leciały dokładnie na nas, ale jakieś 
górne prądy powietrzne zwiewały je na boki. Wokół nas wykwitały 
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fontanny wody i nic się nie działo, poza tym, że nasza artyleria i innych 
grzmiała i zaścielała niebo białymi obłoczkami, ale niecelnie.

Nasz dowódca powiedział generałowi stojącemu na pokładzie, że na 
okręcie mamy kilkaset ton paliwa i kilkadziesiąt ton różnej amunicji. 
General na to odpowiedział: „Wie pan panie komandorze, ja się jednak 
lepiej czuję w czasie nalotu na lądzie, niż na okręcie”. Nalot niebawem 
skończył się. Władza zeszła na dół kontynuować rozpoczęty obiad. Przed 
opuszczeniem okrętu generał wręczył na pamiątkę całej załodze sznury 
brygady. Sznur taki ofiarowałem Muzeum Marynarki Wojennej.

9 kwietnia „Burza” weszła do Gratangenfjordu celem przyprowa
dzenia motorówek desantowych. Po drodze w Astafjordzie napotkano 
dwóch oficerów francuskich, którzy zatrzymali norweskiego dywersanta. 
Po powrocie do Harstad zostaliśmy skierowani do Andooy z rozkazem 
pilotowania przybywającego konwoju z Wielkiej Brytanii.

Dzień 10 maja 1940 r. był ostatnim dniem naszego pobytu w Nor
wegii, przy czym Harstad opuściliśmy o godzinie 17.10. W Vestf jordzie 
dołączył do nas HMS „Grafton”, a potem nastąpiło spotkanie z ORP 
„Błyskawica” w Skjelfjordzie. Oczekując na wyjście artylerzyści „Bły
skawicy” zestrzelili drugi z kolei samolot niemiecki w kampanii nor
weskiej. Przed odejściem do Scapa Flow, kutei’ norweski przywiózł na 
„Błyskawicę” część skrzydła tego samolotu. Ze skrzydła wycięto po
tem sylwetkę bombowca i umieszczono w mesie oficerskiej. Sylwetka 
ta była tam do mego wyokrętowania w roku 1950".

Tymczasem na zachodzie Europy rozgorzała już prawdziwa wojna, 
uderzeniem niemieckich dywizji na Belgię, Holandię i Luksemburg. Do 
Scapa Flow weszliśmy dnia 12 maja 1940 r., po czym usuwano różne 
usterki techniczne i szkolono załogę oraz oficerów, co jednak nie trwało 
długo. Już następnego dnia ORP „Burza” wraz z trzema brytyjskimi 
niszczycielami opuściła Scapa Flow i 14 maja o godzinie 11.00 weszła 
do Harwich.

21 maja ORP „Burza” wraz z HMS „Greyhound” wyszły na patrol 
w okolice latarni Alberough i wróciły do Harwich następnego dnia ok. 
16.30. Podobne krótkie patrole odbywały się codziennie, chociaż prze
ważnie nocą.

24 maja rano wróciliśmy z kolejnego patrolu. Była piękna pogoda, 
więc stoimy na redzie w Harwich. Wyglądało na to, że będziemy mieli 
przerwę i dlatego bosman okrętowy chor. mar. Galas w porozumieniu 
z zastępcą dowódcy kpt. mar. Ludwikiem Lichodziejewskim opuścił ło
dzie z zamiarem podmalowania burt. W międzyczasie jednak nadszedł 
sygnał, aby niezwłocznie podnosić parę, odkotwiczyć i iść do Dover, 
gdzie mamy otrzymać dalsze rozkazy. Tak więc prace bosmańskie zo
stały raptownie przerwane, łodzie podniesiono i niebawem odkotwiczy- 
liśmy.

W Dover byliśmy około godziny 14.00. Dowódca kmdr ppor. Wojciech 
Francki wraz z brytyjskim oficerem łącznikowym It-cmdr. Malcolrńem 
Cooperem udali się motorówką do tamtejszej admiralicji po instrukcje. 
Okazało się, że front aliancki we Flandrii załamał się i zostały odcięte 
dywizje francuskie oraz brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego.

3 Obecnie sylwetka ta eksponowana jest na OM „Błyskawica”.
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Po powrocie dowódcy i oficera łącznikowego natychmiast odkotwi- 
czyliśmy i dołączyliśmy do dwóch brytyjskich niszczycieli HMS „Yi
miera” i HMS „Wessex”. O godzinie 16.45 otrzymaliśmy sygnał: „Bom- 
barować szosę w Sangate — „Yimiera” prowadzi”. Nasi obserwatorzy 
zauważyli pierwsze kolumny niemieckie i natychmiast cała nasza grupa 
otwarła ogień z dział głównych („Burza” to 4x130 mm, a „Yimiera” 
i Wessex” po 4x120 mm). Spowodował on widoczne zamieszanie wśród 
kolumn zmotoryzowanych. Szliśmy w szyku torowym: „Yimiera”, „We- 
ssex” i „Burza” w odległości ok. 3—4 mil wzdłuż wybrzeża francu
skiego. Była piękna słoneczna pogoda. Morze spokojne jak na jeziorze.

Po jakimś czasie nasz dalmierzysta (mat Sawczyc względnie mat 
Buchert) zauważył, że od strony lądu daleko i wysoko zbliża się jakaś 
formacja samolotów. Nie byliśmy pewni kto to taki, bo brytyjski oficer 
łącznikowy zapowiadał, że niebawem zjawią się lotnicy brytyjscy, aby 
dać nam osłonę lotniczą. Po chwili dalmierzysta krzyknął jednak: „Czar
ne krzyże”, a więc byli to Niemcy. Lecieli wysoko około 3—4 tysięcy 
metrów w trzech kluczach każdy po 9 samolotów typu Stukas, a poza 
tym przed każdym kluczem po jednym lekkim bombowcu typu Heinkel, 
który naprowadzał na cele.

W momencie pojawienia się niemieckich samolotów i ich podejściu 
do ataku, dowódca HMS „Yimiera” nakazł przerwanie bombardowania 
lądu i rozwiązał szyk. Stałem wówczas na lewym skrzydle pomostu 
nawigacyjnego przy celowniku torpedowym, to znaczy na swoim sta
nowisku bojowym, w łączności z drugim oficerem broni podwodnej ppor. 
mar. Jerzym Tumaniszwili, który był na śródokręciu i nadzorował apa
raty torpedowe oraz wyrzutnie bomb hydrostatycznych.

Pierwszy oficer artylerii kpt. mar. Jan Tchórznicki znajdował się na 
pomoście bojowym w łączności z centralą artyleryjską (pod pomostem), 
dalmierzem i działami głównymi plot, oraz drugim oficerem artylerii 
ppor. mar. Zbigniewem Plezią. Ten ostatni stał na śródokręciu nadzo
rując dwa działka 40 mm typu Armstrong-Yickers oraz dwa poczwórne 
karabiny maszynowe. Ponadto na pomoście bojowym były jeszcze dwa 
zdwojone nkmy typu Hotchkiss kal. 13,2 mm.

Dowódca odwołał alarm bojowy i zarządził alarm przeciwlotniczy. 
Nakazał zwiększyć szybkość do maksymalnej osiągalnej, co dało około 
26 węzłów, wyszedł z szyku i rozkazał podnieść największą posiadaną 
banderę wojenną, która była zwykle podnoszona w porcie przy spe
cjalnych okazjach. Tak się rozpoczął nalot 30 samolotów niemieckich 
pod Calais na ORP „Burza”.

Taktyka ataku polegała na ostrym pikowaniu z wysokości ok. 1000 
metrów trójkę samolotów Stukas, które atakowały każdy okręt kolejno 
z trzech stron i potem wyrównywała na wysokości ok. 100—200 
metrów, albo i niżej, rzucając serię po 5 bomb. Dodatkowo na skrzy
dłach posiadały specjalne syreny, które wyły i miały demoralizować 
obronę.

W pierwszym ataku trafili brytyjski niszczyciel HMS ,,Wessex”, któ
ry dostał serię bomb gdzieś w kotłownię, bo na naszych oczach wyleciał 
w powietrze i po- nim na powierzchni morza pozostał przez czas jakiś 
obłok pary, a gdy on zniknął tylko szczątki okrętowych przedmiotów. 
Drugi okręt brytyjski HMS „Yimiera” bronił się dość skutecznie, ale 

88



gdy doznał jakichś uszkodzeń okrył się dymną zasłoną, kluczył i od 
czasu do czasu z niej wypadał ostrzeliwując się.

Cały prawie atak niemieckich samolotów został teraz skierowany 
na ORP ,,Burza”, tym bardziej, że wyglądała ona raczej na lekki krą
żownik, a na maszcie łopotała duża polska bandera, co musiało Niem
ców szczególnie drażnić.

Dowódca kmdr ppor. Wojciech Francki tymczasem zygzakował na 
dużej szybkości, utrudniając Niemcom celowanie, przy czym będąc sam 
specjalistą artylerii morskiej, wykorzystywał każdy moment, aby stwo
rzyć korzystną sytuację dla własnej obrony przeciwlotniczej. Zasłony 
dymnej nie stawiał, bo zdawał sobie sprawę, że ona może tylko ogra
niczyć jego pole manewrów. W międzyczasie za zgodą dowódcy pole
ciłem zabezpieczyć bomby hydrostatyczne znajdujące się w wyrzutniach 
rufowych, aby nie wybuchły w wypadku tonięcia okrętu.

Przypominam sobie, że niektóre samoloty, które nas atakowały, tak 
nisko zniżały lot i wyrównywały, że ich bomby lecąc w dół nie zdążały 
ustawić się pionowo i płasko uderzały w powierzchnię wody obok burt, 
fontannami zalewając pokłady. Każdy z takich samolotów po zrzuceniu 
bomb latał jeszcze jakiś czas wokoło i strzelał z karabinu maszynowego 
po pokładach czy pomostach. Niektóre bomby wybuchały na płytkim 
dnie morskim i wstrząsy były tak duże, że na pomoście wielokrotnie 
padaliśmy na kolana względnie przewracaliśmy się. Wszystkie drzwi 
powylatywały z zawiasów, nie mówiąc już o tym, że nie było jednej 
całej szyby, lustra czy żarówki. Nasilenie ognia i huku było tak duże, 
że nie było słychać nawet na pół metra krzyczącego człowieka, gdyż 
nakładały się na siebie: wycie samolotów, gwizdy bomb, strzały naszej 
obrony przeciwlotniczej, a do tego na jednym kominie wskutek wstrzą
sów otworzył się zawór bezpieczeństwa kotła i wylatująca para wyda
wała ogłuszający huk. W instalacjach elektrycznych na pomoście i w ma
szynie wyskakiwały bezpieczniki automatyczne, które trzeba było przy
trzymywać rękoma, aby sieć działała. Niektóre samoloty nadlatywały 
od rufy, inne z obu burt. Bomby leciały na nas wyjątkowo niecelnie, 
albo byli to niedoświadczeni lotnicy, albo nasze manewry i obrona prze
ciwlotnicza im to uniemożliwiała.

W pewnym momencie okręt zaczął gwałtownie tracić szybkość, było 
to spowodowane tym, że gdy otworzyły się wskutek wstrząsów zawory 
bezpieczeństwa na kotłach, I oficer mechanik por. mar. Ludwik Szmidt 
nakazał odcięcie dopływu pary do kotłów. Zdolność manewrowa okrętu 
była bardzo mała i wówczas dowódca polecił mi wystrzelić torpedy 
i wyrzucić bomby hydrostatyczne za burtę. To ostatnie odnosiło się na
turalnie do tych, które były w tunelach wyrzutni rufowych. Ponieważ 
odpalanie ich z pomostu było niemożliwe, gdyż przestała działać sieć 
daloodpalania, więc poleciłem to wykonać drugiemu oficerowi broni 
podwodnej ppor. mar. Jerzemu Tumaniszwili oraz szefowi działu broni 
podwodnej st. bosmanowi Janowi Lewickiemu. Torpedy zostały wystrze
lone, trzy z prawej burty i trzy z lewej burty, gdyż podczas alarmu 
stały one w kątach strzału prawo/lewo 70 stopni. Natychmiast pobie
głem na rufę do bomb hydrostatycznych i tutaj zastałem prócz torpedo- 
minerów jeszcze kilku artylerzystów, którzy pomagali uruchomić na
pęd ręczny torów bomb hydrostatycznych. Pomagał przy tym bosman
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mat art. Chrzanowski i kilku innych, których Vickers się akurat zaciął. 
Niestety nie udało się uruchomić wyrzutni, a kręcili kołowrotem tak 
silnie, że go nawet ukręcili. Okazało się, że leżące na łańcuchach Galla 
bomby powyskakiwały ze swoich łożysk i zupełnie zablokowały me
chanizm. A więc ostatecznie bomb nie wyrzuciliśmy.

Gdy okręt poruszał się stosunkowo wolno, od rufy nadleciał jeszcze 
jeden samolot i rzucił serię bomb wzdłuż okrętu. Dwie z nich nas tra
fiły: jedna przeleciała przez pokład prawej burty na dziobie, burtę po
mieszczenia marynarskiego i wypadła na zewnątrz nie wybuchając, ale 
robiąc otwór w poszyciu burty wielkości talerza, nad wodą. Druga nato
miast uderzyła również w pokład dziobowy, częściowo prawą kluzą ze
ślizgiwała się w dół po dzicbnicy i wybuchła na połączeniu dziobnicy 
ze stępką, powodując wielką wyrwę w burcie i dnie okrętu, zalewając 
natychmiast prowianturę.

W tej sytuacji wydawało się, że nas już Niemcy wykończą. Sam 
się dziwiłem skąd oni mają tyle bomb i kiedy im się wreszcie skończą? 
Akcja wydawała się strasznie długa, jakby czas się zatrzymał. Nerwy 
u wszystkich były napięte do ostatecznych granic. Byliśmy właściwie 
bezradni, a koniec mógł nastąpić w każdej chwili.

Wreszcie samoloty niemieckie, jak szybko nadleciały, tak i szybko 
odleciały, bo już nie miały co rzucać. Myśmy jednak dalej tkwili nie
ruchomo z resztkami amunicji w odległości kilku mil od wrogiego nam 
wybrzeża w pełnym blasku słońca. Każdy z nas myślał to samo, czy 
Niemcy uzupełnią bomby i powrócą zanim obiecana nam osłona włas
nego lotnictwa nadleci.

Ostatecznie gdy maszyna została ponownie uruchomiona o godz. 17.20, 
zaczęliśmy się powoli poruszać do przodu, ale okazało się, że okręt nie 
może tak iść, bo pozrywane i poowyginane blachy poszycia kadłuba na 
i stwarzają niebezpieczeństwo zniszczenia następnej grodzi wodoszczel
nej. Wtedy dowódca nakazał iść rufą naprzód w kierunku Dovru.

W czasie tego awaryjnego poruszania się miało miejsce raczej hu
morystyczne zdarzenie. Na pomost przybiegł zdenerwowany komisarz 
okrętowy, który miał jak wiadomo pieczę nad całą gospodarką i meldo
wał dowódcy, że marynarze na dziobie zabierają z rozbitej prowiantury 
różne konserwy. A mieliśmy wtedy doskonałe polskie konserwy nie 
tylko przetworów owocowych, ale i mięsnych, jak kurczaki w rosole, 
szynki, pasztety itp. Na to dowódca odpowiedział: „Panie chorąży tutaj 
teraz nie mamy połowy dziobu, a Pan mi tu zawraca głowę z jakimiś 
konserwami — a niech je biorą, bo nie wiadomo co jeszcze się zdarzy”.

Ponieważ moja rola oficera broni podwodnej właściwie się skończyła 
więc dowódca odesłał mnie do pomocy do zastępcy dowódcy kpt. mar. 
Ludwika Lichodziejewskiego. Ten wyznaczył mnie do umacniania grodzi 
wodoszczelnej sąsiadującej z zalanym pomieszczeniem, co wykonywa
liśmy przy pomocy belek i grubych desek, specjalnie trzymanych w tym 
celu na okręcie.

Po odlocie samolotów na okręcie zapanowała dziwna cisza, szcze
gólnie na dole w tych pomieszczeniach, w których mocowaliśmy grodź 
dziobie pod wodą uniemożliwiały sterowanie. Stawiają wielki opór 
wodoszczelną. Wtem nagle znowu zawyły klaksony alarmowe „Alarm 
przeciwlotniczy”, ale wkrótce po tym przyszedł „Odbój”. Okazało się, 
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że to właście nadlecieli Anglicy co nas mieli przedtem osłaniać przed 
Niemcami. Dobre i to, chociaż za późno.

Wszystkie pomieszczenia oficerskie i załogowe były zdemolowane ty
mi wstrząsami, ani jedna żarówka nie była cała. Wszystkie szuflady 
i drzwi powylatywały ze swoich miejsc. Właściwie byliśmy już bez
pieczni, bo mieliśmy osłonę lotniczą, ale niestety nie mogliśmy mane
wrować.

Ciekawa rzecz, podczas całego nalotu nie czułem żadnego strachu cho
ciaż zdawałem sobie sprawę z grozy sytuacji. Wewnętrznie jednak cały 
system nerwowy był szczególnie napięty. Toteż gdy byliśmy już nie
daleko brzegów brytyjskich i siadłem sobie w mesie z kolegami, poczu
łem silne bicie serca i drżenie rąk, taka była wówczas reakcja, która 
zresztą krótko trwała, bo trzeba było się przygotować na wejście do 
Dovru.

Po kilku godzinach, gdy wreszcie podeszliśmy pod Dover, wyszły 
na nasze spotkanie silne morskie holowniki i wprowadziły nas do portu. 
Powitanie ORP „Burza” było szczególne, na molo stało coś z dziesięć 
samochodów-sanitarek, a na okręt przyszedł sam Rear-Admirał C-in-C 
(Commander in Chief) Dover wraz ze swoim sztabem. Była godzina 
20.45.

Ku zdziwieniu wszystkich na molo z okrętu wyprowadzono tylko 
jednego rannego mar. Henryka Różańskiego, który został postrzelony 
w nogę przez karabin maszynowy samolotu, co wydawało się nie do 
uwierzenia, jeżeli się weźmie nasilenie akcji nieprzyjacielskiej. Wiele 
lat później rozmawiałem na ten temat z ówczesnym stersygnalistą bos- 
matem Romanem Jakubowskim, który brał udział w innych akcjach 
na morzu, między innymi tonął na ORP „Kujawiak” i ORP „Orkan”, 
ale jak mówił nigdy czegoś podobnego nie przeżywał.

Inspekcjonujący nas wówczas admirał nie bardzo zdawał sobie spra
wę z wielkości uszkodzeń, ponieważ z zewnątrz nad linią wodną burty 
były całe. Dopiero gdy zszedł do pomieszczenia marynarskiego na dzio
bie i otwarto mu klapę w dół do prowiantuty to zobaczył tylko zieloną 
wcdę, bo tam już dna nie było.

Cały zespół artylerzystów pod kierunkiem kpt. mar. Jana Tchórznic- 
kiego działał doskonale. Niestety okręt miał zbyt przestarzałe uzbro
jenie. Mam tu na myśli przede wszystkim działka 40 mm Vickersa, 
które od czasu do czasu się zacinały oraz 13,2 mm NKM Hotchkissa, 
które się zbyt wolno obracały (napęd ręczny), a poza tym miały kon- 
żugatory francuskie do wypracowywania kąta wyprzedzenia, ale też 
zbyt wolne. Natomiast ostatnio zainstalowane proste w obsłudze dwa 
poczwórne karabiny maszynowe 7,8 mm, brytyjskie z muszkami koło
wymi, kierowane po prostu piersiami były szybkie i dosłownie grały 
jak katarynki. Karabinowi byli czarni od sadzy. Taki poczwórny KM 
był skuteczny do odległości ok. 800 km.

Podczas akcji st. mar. Henryk Oko strącił jeden samolot, a drugi 
prawdopodobnie st. mar. Witold Stankiewicz, za co otrzymali Krzyże 
Virtuti Militarii. Odznaczenie to otrzymał chor. mar. Paweł Wawrzyń
czyk, który osobiście uruchomił mechanizmy po awarii oraz I oficer 
artylerii Jan Tchórznicki. Reszta załogi w ilości 46 osób wraz z dowódcą 
otrzymała Krzyże Walecznych. Odnośnie dowódcy wynikało to z tego, 

91



że szef KMW kontradmirał Jerzy Swirski zarzucał mu, iż niepotrzebnie 
kazał usunąć z okrętu torpedy i bomby. Admiralicja brytyjska jednak, 
po wysłuchaniu opinii brytyjskiego oficera łącznikowego It-cmdr 
Malcolma Coopera doszła do przekonania, że dowódca miał jednak ra
cję w takim wypadku.

Na okręcie mieliśmy psa — maskotkę, którego nam ofiarowali żoł
nierze Brygady Podhalańskiej w Norwegii. Miał on nazwę ,,Narvik”. 
Podczas tej akcji był na okręcie, ale nic mu się nie stało, bo wlazł pod 
aparat torpedowy i leżał tam długo plackiem, tak był przejęty strachem.

Nocą zabrał nas inny duży holownik morski w kierunku Portsmouth, 
następnej dużej bazy brytyjskiej w Kanale La Manche, o wiele bez
pieczniejszej aniżeli Dover, w celu remontu. Wówczas również posuwa
liśmy się rufą do przodu, czyli pierwszy i ostatni raz stałem na wachcie 
morskiej przodem do rufy.

Na redę Portsmouth przyszliśmy wieczorem po zachodzie słońca, 
a ponieważ podczas wojny nie wolno było wtedy wchodzić do portu, 
bo to było związane z otwieraniem zagród bombowych, a więc i sieci 
przeciw torpedom czy nawet okrętom podwodnym, więc trzeba było 
zakotwiczyć na zewnątrz. Wówczas miała miejsce wesoła przygoda, bo 
gdy dowódca wydał zastępcy dowódcy okrętu rozkaz rzucenia kotwicy, 
na dziobie powstało jakieś zamieszanie i nie było żadnego meldunku 
co do kotwicy. Wreszcie na kolejne zapytanie dowódcy: „Jak kotwica?” 
przyszła odpowiedź z dziobu: „Kotwica w magazynku”. Na to dowódca 
mówi do mnie: „Panie poruczniku niech Pan tam idzie na dziób, co tam 
się dzieje, bo chyba zastępca dowódcy okrętu jest pijany”. Więc czym 
prędzej tam pobiegłem i patrzę jak w ciemnościach ludzie się czymś 
szamocą, świecą latarkami itp. Pytam się zdo co się właściwie dzieje 
z kotwicą. Na to zdo — kpt. mar. Ludwik Lichodziejewski mówi: „Niech 
pan powie dowódcy, że gdyśmy rzucili kotwicę, ta ześlizgnęła się po 
wystających blachach kadłuba powykręcanych od wybuchu i wpadła 
do magazynku” — „teraz rzucamy drugą kotwicę”. Po powrocie wytłu
maczyłem dowódcy całą sprawę i druga kotwica już poleciała normal
nie i trzymała dna.

W Portsmouth weszliśmy do dużego suchego doku na dłuższy re
mont. Dopiero w suchym doku można było zorientować się w rozmia
rach wybuchu bomby na naszym dnie. Dziób pod wodą był otwarty 
tak szeroko, że mógłby tam wjechać samochód ciężarowy. Aby to oglą
dnąć przyjeżdżały różne komisje R. N. oraz jedna z Kierownictwa Ma
rynarki Wojennej w Londynie. Wśród niej był taki niepozorny cywil 
p. Rettinger wówczas zaufany gen. W. Sikorskiego, który brał udział 
w różnych poufnych i tajnych misjach, a nawet był rzucany do Polski, 
jak się potem po wojnie dowiedziałem.

Portsmouth był obiektem częstych bombardowań niemieckich, w szcze
gólności port i baza marynarki wojennej wraz z dekami. Wówczas sto
sowana była taka zasada, że podczas alarmu przeciwlotniczego i nalotu 
cała załoga opuszczała okręt, za wyjątkiem oficera dyżurnego, podofi
cera wachtowego i marynarza wachtowego, chroniąc się do pobliskich 
schronów. Pewnego dnia gdy miałem akurat służbę nastąpił taki nalot. 
Kilka samolotów niemieckich szło bardzo wysoko, ponad 10 000 m, 
a było to południe i doskonała pogoda. Załoga opuściła okręt, a ja sta
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łem na pomoście i przypatrywałem się samolotom i ogniowi przeciw
lotniczemu bazy. Wtem usłyszałem gwizd spadającej bomby i faktycznie 
upadła w basen kilkadziesiąt metrów od zapory wodoszczelnej doku. 
Na szczęście jej eksplozja poza fantastyczną fontanną nie uszkodziła za
pory, bo w przeciwnym razie woda byłaby nas zatopiła w tym doku. 
Grodź taka wstrzymywała napór wody do wysokości ok. 10 metrów.

Podczas remontu w suchym doku założono nam brytyjski aparat 
podsłuchu podwodnego o nazwie „ASDIC”.

7 sierpnia 1940 r. opuściliśmy Portsmouth i poszliśmy w kierunku 
Scapa Flow, aby zgrać wszystkie urządzenia, mechanizmy, uzbrojenie 
i dokonać przeszkolenia załogi.

Nazajutrz zostaliśmy skierowani przez brytyjski samolot na przypu
szczalne miejsce zauważonego okrętu podwodnego. Przy pomocy nowo 
zainstalowanego „ASDIC,a” dokonaliśmy trzech ataków bombowych, 
które spowodowały ukazanie się dużej plamy paliwa lub oliwy oraz 
wielu baniek powietrza. Nasz operacyjny dowódca tego akwenu podał 
admiralicji, że niemiecki okręt podwodny został prawdopodobnie w tym 
miejscu uszkodzony *.

Po przeszkoleniu w Scapa Flow zostaliśmy przydzieleni do okrętów 
operujących z Western Approaches, a więc Gourock, Greenock i Glas
gow. Tam spotkaliśmy ORP „Błyskawicę”, z którą wyszliśmy na kon
wój w kierunku Kanady, chociaż okręty osłony szły tylko do 20° dłu
gości zachodniej. Był to konwój składający się z 51 statków wraz z HMS 
„Sandwich”, który spotkaliśmy na pozycji 58° 37' N i 2° 51' W. Niestety 
nasz okręt musiał zawrócić na skutek awarii skraplacza. Wróciliśmy sa
motnie do Greenock.

W rocznicę wybuchu wojny nasze okręty udały się do Rosyth, gdzie 
wizytował je Naczelny Wódz — gen. Władysław Sikorski w asyście sze
fa KMW kontradmirała Jerzego Swirskiego.

Natychmiast potem ORP „Burza” wróciła do Clyde skąd poszła 
w osłonie tankowca „Lucerne” do Liverpool. W dniu 5.09. powróciła 
do Devonport, gdzie następnego dnia przybyła ORP „Błyskawica”. Z ba
zy tej wychodziliśmy na patrole na sąsiednie akweny.

W dniu 21 września do naszej grupy dołączył ORP „Garland”, który 
przybył z Gibraltaru.

Wieczorem 23.09. z Devonport wyszły na kolejny patrol w kierunku 
Ushant-Brest: HHMS „Broke”, „Vansittart”, „Wanderer” oraz OORP 
„Błyskawica”, „Burza” i „Garland”. Nie napotkawszy sygnalizowanych 
okrętów niemieckich cały zespół nazajutrz wrócił do Devonport o godz. 
09.20.

Tego samego dnia przed południem polskie okręty wizytował Pre
zydent R. P. wraz z Szefem KMW. Rezultatem tej wizyty był rozkaz 
Naczelnego Wodza z dnia 15.10.1940 r.:

„Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po zwiedzeniu jednostek 
Floty Wojennej wyraził swoje uznanie dowódcom, oficerom, podoficerom 
i marynarzom za ich pełną odwagi, inicjatywy i poświęcenia pracę bo
jową, a ponadto Szefowi Kierownictwa Marynarki Wojennej, dowódcom,

4 Pismo k-adm(D) nr 907/HD, 00571 A-15-VIII-40.
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oficerom i podoficerom swe podziękowanie za wytrwałą pracę nad wy
szkoleniem personelu i przygotowaniem bojowym okrętów.

Podając powyższe do wiadomości, ze swej strony również wyrażam 
uznanie Szefowi Kierownictwa Mar. Woj. i Marynarce Wojennej za jej 
doskonałą działalność bojową i organizacyjną.

Rozkaz powyższy polecam odczytać na zbiórkach na okrętach wo
jennych oraz przed frontem wojska lądowego i lotnictwa”.

Naczelny Wódz i Min. Spr. Wojsk. 
(—) W. Sikorski gen. dyw.

Na początku października 1940 roku dowódca ORP „Burza” kmdr 
ppor. Wojciech Francki zdał swoje obowiązki kmdr. ppor. Antoniemu 
Doroszkowskiemu.

Już od połowy września 1940 roku Niemcy zaczęli gromadzić duże 
siły desantowe w Cherbourgu które, Brytyjczycy usiłowali rozbić albo 
przy pomocy bombardowań lotniczych albo morskich. Od 23 września 
brał w tym udział HMS ,,Revenge” (pancernik), którego między innymi 
osłaniały polskie ścigacze „S-2” (ppor. mar. Eugeniusz Wciślicki) oraz 
„S-3” (ppor. mar. Andrzej Jaraczewski).

10 października oraz w dniu następnym w podobnym bombardowa
niu morskim wzięły udział ORP „Burza” i ORP „Garland”. Wyszliśmy 
wówczas zaraz po zachodzie słońca z Devonport wraz z innymi dwuna
stoma brytyjskimi niszczycielami osłanialiśmy pancernik HMS ,,Reven- 
ge” oraz krążowniki HMS „Newcastle” i HMS „Emerald”. Zadaniem 
pancernika było zmuszenie do milczenia francuskich baterii obrony 
wybrzeża.

Atak na Cherbourg był uzgodniony z lotnictwem. Gdy podchodzi
liśmy od strony morza brytyjskie bombowce już zaczęły atak na port, 
a więc cała obrona niemiecka była skierowana przeciw lotnictwu i ra
czej nie spodziewano się jeszcze ataku z morza. Dlatego też zdołaliśmy 
podejść do portu dość blisko niezauważeni. Wreszcie ok. 02.40 „Reven- 
ge” zaczął ostrzeliwanie baterii brzegowych, a krążowniki wraz z ni
szczycielami otwarły huraganowy ogień na port i miasto, gdzie wg do
niesień wywiadu miały być zgrupowane niemieckie siły desantowe. Te
raz już nie przypominam sobie, jak to długo trwało, ale cały pokład 
był zawalony łuskami naszych dział głównych i widać było bardzo wy
raźnie pożary w całym Cherbourgu. Według późniejszych wiadomości 
akcja była bardzo udana i siły desantowe prawie całkowicie zniszczono. 
Baterie nadbrzeżne zostały zniszczone oraz wszelkie urządzenia porto
we, jak i częściowo miasto. Gdy oddalaliśmy się jeszcze długo widać 
było rozległe pożary.

22 października ORP „Burza” i ORP „Błyskawica” otrzymały rozkaz 
odejścia do bazy w Greenock. Idąc wzdłuż zachodnich brzegów Irlandii 
okręty polskie miały wzmocnić osłonę dwóch statków pasażerskich pły
nących do Szkocji. Konwój napotkano w pozycji ok. 56° N i 19° W i od
prowadzono go do bezpiecznego portu.

24 października ok. godz. 13.00, gdy byliśmy w okolicy Londonderry 
w północnej Irlandii otrzymaliśmy sygnał, aby pójść jak największą
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szybkością wraz z brytyjskim niszczycielem HMS „Echo” na Atlantyk 
do pozycji 55° 44'N i 10° 19'W i przyjść z pomocą statkowi pasażer
skiemu „Empress of Britain”, który został zaatakowany przez niemiecki 
samolot.

Ponieważ pogoda była idealna, prawie stil, co rzadko zdarza się na 
tamtych wodach, więc podnieśliśmy szybkość do ok. 26 w. W między
czasie nadlatywał na nas wodnosamolot dalekiego zasięgu typu Sunder- 
land, popularnie nazywany „latająca kaczka” należący do Royal Navy. 
Gdy nad nami przeleciał zaraz zawracał i swoim lotem wskazywał ja
kim mamy iść kursem na miejsce tragedii. Do tego jeszcze pojawiły się 
lekkie bombowce RAF, które ubezpieczały przed ewentualnymi okrę
tami podwodnymi.

Wreszcie około 15.50 zauważyliśmy na horyzoncie sylwetkę dużego 
statku, z którego unosiły się kłęby dymu. Gdy podeszliśmy bliżej zoba
czyliśmy, że z jego burt zwisają bezwładnie duże łodzie ratunkowe czę
ściowo zahaczone, albo z dziobu albo z rufy. A więc oznaki paniki. Poza 
tym na wodzie wokół statku łodzie pełne rozbitków, gdzieniegdzie ło
dzie przewrócone i częściowo zalane wodą. Poza tym, to tu to tam wi
dać było pływających w wodzie ludzi w kamizelkach ratunkowych. Na 
jednej wywróconej do góry dnem siedział jakiś starszy człowiek, któ
rego podtrzymywali młodsi.

Dowódca kmdr ppor. Antoni Doroszkowski najpierw opłynął ten sta
tek w około, aby zobaczyć co jest po drugiej jego burcie. Sytuacja była 
podobna. W międzyczasie nadszedł HMS „Echo”. Oba okręty zatrzy
mały się i na wszelki wypadek uruchomiły „ASDIC”. Opuściły łodzie 
ratunkowe i przystąpiły do wyławiania rozbitków. Najpierw tych co 
pływali w kamizelkach, a potem tych co byli na łodziach ratunkowych.

Zgodnie z brytyjską organizacją, każdy z okrętów zawsze miał 50 
worków ze specjalnym wyposażeniem dla ewentualnych rozbitków, na 
co składała się ciepła bielizna, skarpety, kombinezony, rękawice weł
niane i wełniana czapka oraz porcja suchego prowiantu na kilka dni.

Okazało się jednak, że to będzie o wiele za mało, bo tych rozbitków 
było w sumie kilkuset. Byli to pracownicy szpitali i żołnierze wracający 
z Bliskiego Wschodu do Wielkiej Brytanii w ramach zamiany personelu. 
Ostatecznie na ORP „Burza” wyłowiliśmy 242 osoby w tym trochę ko
biet pielęgniarek, dla tych ostatnich dowódca oddał swoje pomieszcze
nie na rufie, a sam pozostał na pomoście. Aby nikogo nie przeoczyć 
przez pewien czas krążyliśmy wokół i jeszcze znaleźliśmy ośmiu roz
bitków, ale już jak się wydawało nieprzytomnych.

Oficerowie i marynarze oddali wszelkie swoje zapasy bielizny i mun
durów dla rozbitków włącznie ze swoimi pomieszczeniami, a sami zo
stali na swoich stanowiskach bojowych. W mesie oficerskiej na rufie 
urzędował sztab ratunkowy pod przewodnictwem lekarza por. mar. 
Włodzimierza Limonienko. Tenże po wyłowieniu ostatnich nieprzytom
nych polecił ich przenieść na dziobowe pomieszczenie marynarskie, roze
brać ich do naga, rozcinając na nich ubrania, położyć na kocach na sto
łach i nacierać spirytusem, po czym wrócił do mesy oficerskiej. Kucha
rze przygotowali gorące napoje i lekkie posiłki dla innych rozbitków.

Po pewnym czasie zastępca dowódcy okrętu powiedział mi, abym 
udał się do tego pomieszczenia i sprawdził czy ktoś nie odzyskał przy
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tomności. Poszedłem tam i moim oczom ukazał się raczej makabryczny 
widok: w pomieszczeniu był wesoły nastrój, marynarze sobie śpiewali, 
w powietrzu czuć było nie tylko spirytus, ale i tarty naskórek ciał le
żących, bo tak ich silnie naciskali, chcąc ich wrócić do życia. Niestety 
nikt z nich już nie żył. Wydaje mi się, że marynarze resztę tego spiry
tusu sami wypili, widząc, że ich wysiłki poszły na marne. No, ale do
chodzenia już nie robiłem, jedynie poprosiłem lekarza, aby wydał osta
teczną opinię. Przykro mi było na nich patrzeć, byli to wszystko młodzi 
chłopcy w wieku ck. 20 lat, ciała mieli lekko zaróżowione i znierucho
miałe w jakimś niezwykłym spokoju. Dowódca polecił ich pozawijać 
w prześcieradła i położyć na pokładzie rufowym oraz postawić tam wartę 
honorową.

Jak się dowiedzieliśmy od rozbitków nalot nastąpił dość niespodzie
wanie podczas obiadu, bomby rzucił niemiecki samolot dalekiego rozpo
znania 4-motorowy Focke-Wulf, którego właściwym zadaniem było od
najdywanie konwojów i powiadamianie o ich miejscu niemieckich okrę
tów podwodnych. Jedna z bomb spowodowało natychmiastowe zabicie 
około 50 ludzi, w tym większość oficerów i załogi, a następnie pożar. 
Stąd nastąpiła dezorganizacja akcji ratunkowej, jedyne szczęście w nie
szczęściu to, że była idealna pogoda, która dopomogła, że tyle ludzi 
zdołaliśmy uratować. HMS „Echo” uratował również tyle co i my.

Wieczorem opuszczaliśmy to miejsce, a „Empress of Britain” palił 
się wewnątrz dalej i to dość gwałtownie, co widać było po jego ilumi- 
natorach wprost czerwonych. Z Londonderry wyszły specjalne holo
wniki ratunkowe, bo wydawało się, że może statek uda się przyholować 
do portu, ale niestety niemiecki okręt podwodny dokończył dzieła i stor
pedował go.

W pierwszym porcie szkockim oddaliśmy rozbitków oraz ciała i wró
ciliśmy 27 października do naszej bazy w Greenock. Według później
szych wiadomości zatopił go U-32 w dniu 28.10.1940 r. w pobliżu Do- 
negal. Dowódcą był por. mar. niemieckiej Jenisch, którego z kolei za
topiły brytyjskie okręty w dwa dni potem.

W dwa dni później ORP „Burza” wyszła z Greenock na spotkanie 
konwoju płynącego z zachodu. Wskutek złej pogody konwój odnaleziono 
dopiero w trzy dni później i razem wróciliśmy do Greenock 1.11.

9 listopada w osłonie konwoju idącego w kierunku Kanady, ale już 
nazajutrz nastąpiła awaria steru, którą jednak szybko usunięto. Wkrótce 
potem uległ uszkodzeniu główny przewód parowy i okręt wrócił do 
Greenock dnia 11.11. celem naprawy.

Remont odbywał się w Clyde i właściwie nie trwał długo. Już 16 
listopada wyszliśmy rano ze stoczni na próby maszyn po remoncie. Wi
doczność była słaba. Po manewrach poszedłem do kabiny, bo miałem 
wachtę dopiero o godzinie 08.00. Siedziałem w kabinie, gdy nagle na
stąpił silny wstrząs, stanęły maszyny i został nadany alarm manewro
wy. Zdziwiony wyskoczyłem na pokład rufowy z prawej burty. Była 
godz. 07.30, a więc jeszcze ciemnawo. Przed dziobem zauważyłem jakąś 
sylwetkę nieruchomą z czerwonym światłem pozycyjnym. Od razu uprzy
tomniłem sobie, że zderzyliśmy się z kimś i to do tego uderzyliśmy go 
w lewą (chronioną przepisami) burtę. A więc w zasadzie nasza wina 
i skandal.
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Nie jedząc akurat wydawanego śniadania, ubrałem kurtkę i pobie
głem na pomost, gdy w międzyczasie inni biegli na swoje stanowiska 
manewrowe. Na pomoście bojowym stał por. mar. Włodzimierz Łosko- 
czyński — oficer wachtowy, który gdy go spytałem co się stało, odpo
wiedział krótko: „No przecież pan widzi”. Po pewnej chwili wyjaśnił mi 
jak do tego doszło. A więc szli długim kanałem trałowanym z zatoki 
na pełne morze szybkością ok. 24 węzły, bo dowódca się spieszył, cho
ciaż widoczność nie była zbyt dobra. Było trochę mglisto. Przed nimi 
daleko szedł jakiś trałowiec, na co zwrócił uwagę dowódcy oficer wach
towy. Na to dowódca odpowiedział: „Dobrze”. Gdy się znaleźli dość 
blisko znowu oficer wachtowy przypomniał dowódcy o tym trałowcu, 
na co ułyszał odpowiedź „Dobrze”. Trzeba jeszcze wyjaśnić, że oficer 
wachtowy stał na pomoście bojowym czyli na górze, a dowódca stał 
na pomoście nawigacyjnym pod nim.

W pewnym momencie, gdy już było całkiem blisko trałowiec nagle 
skręcił w lewo wprost pod dziób „Burzy” i nikt na „Burzy” nie zarea
gował, bo oficer wachtowy myślał, że zrobi to dowódca, a znowu do
wódca myślał, że zrobi to oficer wachtowy. No i tak doszło do tego fa
talnego zbiegu okoliczności i zdarzenia.

O godzinie 08.00 por. mar. Włodzimierz Łoskoczyński zdał mi „dziw
ną wachtę” i poszedł na śniadanie. Był to duży brytyjski trałowiec Royal 
Navy o nazwie HMS „Arsenał”, który tkwił wprost wbity na nasz dziób. 
W międzyczasie oficerowie i załoga tego trałowca przeskoczyła na nasz 
pokład dziobowy, bo w każdej chwili mógł zatonąć.

To zderzenie, jak się potem okazało miało poważne konsekwencje. 
Niebawem nadszedł holownik, a obok stanął przechodzący przypadkiem 
niszczyciel brytyjski HMS „Arrow”. Dowódca kmdr ppor. Antoni Doro- 
szkowski starał się wejść na płytką wodę, aby tam osadzić trałowiec, 
ale to się nie udało. Wobec tego mnie polecił zabezpieczyć znajdujące 
się na pokładzie trałowca bomby głębinowe, a por. mar. Włodzimie
rzowi Łoskoczyńskiemu (naszemu oficerowi sygnałowemu) zabrać z po
mostu trałowca jego mapy i książki sygnałowe. To były operacje dość 
niebezpieczne, bo w każdej chwili trałowiec mógł się osunąć z naszego 
dziobu i zatonąć. Por. mar. Łoskoczyński dość szybko powrócił z mapą 
i książkami sygnałowymi na nasz dziób, a ja trochę później, gdy tylko 
zabezpieczyłem bomby głębinowe na pokładzie trałowca.

Zaraz potem holownik podał swój hol na, rufę trałowca i starał się 
go odciągnąć na płytkie miejsce, ale to się nie udało. Trałowiec spadł 
z naszego dzioba i zatonął. W tej chwili nastąpił wybuch podwodny, 
to eksplodowała jedna z bomb głębinowych, co znowu spowodowało, 
że asystujący w pobliżu niszczyciel brytyjski doznał uszkodzenia pod
stawy turbiny i częściowo też holownik. Tak więc efektem tego zde
rzenia było zatonięcie trałowca HMS „Arsenał”, uszkodzenie niszczy
ciela HMS „Arrow”, uszkodzenie ORP „Burza” i lekkie uszkodzenie 
holownika.

Po powrocie do Glasgow odbyła się rozprawa na krążowniku bry
tyjskim, którego nazwy już nie pamiętam. Szczegółowo zbadano wszy
stkie okoliczności i potwierdzono zgodnie z podręcznikiem „Handbook 
of Depth Charges”, że bywają przypadki, że nawet niektóre bomby głę
binowe mogą wybuchnąć chociaż były zabezpieczone z uwagi na wa



dliwe mechanizmy nastawienia głębokości wybuchu. Ponadto winę przy
pisano po połowie: dowódcy ORP „Burza” kmdr. ppor. Antoniemu Do- 
roszkowskiemu za to, że szedł zbyt dużą szybkością podczas słabej wi
doczności i nie przejął komendy od oficera wachtowego w sytuacji nie
pewnej, a dowódcy trałowca HMS „Arsenał” — za to, że idąc trałowa
nym kanałem nagle skręcił prostopadle, nie sprawdziwszy czy ktoś za 
nim idzie, ani też nie nadał zawczasu odpowiedniego sygnału ostrze
gawczego.

W suchym doku uszkodzenie naszego dziobu okazało się znaczne i tak 
wyglądało jakbyśmy staranowali okręt podwodny i remont trwał dość 
długo. W międzyczasie szef KMW odwołał ze stanowiska kmdr. ppor. 
Antoniego Doroszkowskiego i oddał go pod sąd, który go skazał na 3 
miesiące twierdzy za ciężką awarię ORP „Burza” i spowodowanie zato
nięcia brytyjskiego trałowca „Arsenał”.

W dniu 27 listopada 1940 roku zostałem przeokrętowany na ORP 
„Błyskawica” na stanowisko oficera broni podwodnej.
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KMDR W ST. SPOCZ. JULIAN CZERWIŃSKI

UWAGI I UZUPEŁNIENIA DO ARTYKUŁU 
KMDR. DR.WŁADYSŁAWA BIAŁKA 

„Z REJSÓW ZAGRANICZNYCH ORP „ISKRA” *

W ostatnim Biuletynie Historycznym kmdr dr Białek omówił podróże 
zagraniczne okrętu szkolnego w latach 1928—19.39. Autor przedstawił 
cenny i trudno dostępny materiał archiwalny oraz niektóre własne obli
czenia. Uważam, że są to bardzo istotne dane dotyczące historii tego 
zasłużonego okrętu i właśnie dlatego, że są to istotne dane chciałem 
zabrać głos i sprostować pewne nieścisłości, aby uniknąć przyszłego ich 
powielania.

* * *
Autor podaje, że uroczyste podniesienie bandery odbyło się 3 maja 

1928 r., w wykazie rejsów podaje datę ,,15” bez dnia i miesiąca, a w skła
dzie załogi w rejsie bałtyckim datę 5 maja, są to oczywiste niezgodności, 
w rzeczywistości uroczyste nabożeństwo z poświęceniem bandery ofia
rowanej przez uczennice warszawskie odbyło się w niedzielę 6 maja 
1928 r.

Kandydaci przechodzili przeszkolenie na „Iskrze” nie od 1934 r. lecz 
od 1933 r., mogą to poświadczyć uczestnicy np. kmdr Szul. Kandydackie 
pływanie, nie tylko po Zatoce Gdańskiej, a po Bałtyku, odbyło się nie 
5 razy lecz sześciokrotnie (1933—1938).

Ogólna liczba podchorążych i kandydatów według moich obliczeń 
różni się od sumy podanej przez autora: pływało nie 236 podchorążych, 
lecz 260 oraz 188 kandydatów, nie 201.

„Iskra” nie była jedynym w naszej Marynarce Wojennej okrętem, 
na którym podchorążowie spali w hamakach, hamaki były bowiem na 
podchorążowskim pomieszczeniu ORP „Wilia”.

Nazwisko podchorążego, który ratował tonącą w Cherbourgu jest 
Bułhak, nie Bułak, jest podane prawidłowo w wykazie z 1932 r.

Na s. 54 autor podaje liczby dowódców i zastępców, które nie zga
dzają się z zamieszczonymi dalej wykazami, wrócę do tej sprawy przy 
omawianiu tych wykazów.

Na tej samej stronie autor pisze o kmdr. ppor. De Waldenie, że „przez 
* Artykuł ten został zamieszczony w „Biuletynie Historycznym” Muzeum Ma

rynarki Wojennej nr 10, Gdynia 1987, s. 49—73. Por. także S. M. Piaskowski, J. 
Czerwiński „Okręt szkolny SPMW ORP „ISKRA”, seria „Okręty XX-lecia PMW”, 
zeszyt 4, Albany 1986.
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trzy dni dowodził niszczycielem „Wicher”, walcząc w obronie Wybrzeża 
w 1939 r.” — jest to w zasadzie słuszne, lecz właściwiej byłoby podać, 
że De Walden był ostatnim dowódcą ORP „Wicher”, od kwietnia 1938 
dc zatopienia okrętu.

Wykaz rejsów zagranicznych

Wykaz ten zawiera szereg nieścisłości i podaje miejsca zakotwiczenia 
okrętu bez łączności z lądem na równi z odwiedzanymi portami.

1. Ozylia — tylko zakotwiczenie, data czasu rejsu błędna, powinno 
być od 6 maja do 30.06.1928 r.

2. Wight — tylko zakotwiczenie.
3. Podane są dwa Santa Cruz, powinno być Santa Cruz de Tenerife 

i Santa Cruz de Graciosa (Azory).
4. Błędnie — okręt odwołano do Sztokholmu nie wchodził.
8. Pominięto port Casablanca. Opuszczono w tym miejscu rejs kandy

dacki po Bałtyku w 1933 r. (IX—X) z wejściami do portów Nexo, 
Visby i Windawa.

9. Dungeness — tylko zakotwiczenie.
10. Podano błędnie Halsingborg zamiast Brugge; Lanzarote, Skagen 

i Malmo były jedynie postojami na kotwicy (sztorm).
11. Kadyks i Dungeness — postoje na kotwicy.
12. Golf o di Palma — okręt nie wchodził z powodu wojny hiszpańskiej.
13. Deal — tylko postój na kotwicy.
14. Malmo i Safi — postoje tylko na kotwicy, opuszczono Pireus.

Wykaz dowódców

1. Por. mar. Julian Laskowski nie był dowódcą, opiekował się zaku
pionym okrętem do czasu przybycia kpt. Maciejewicza z załogą, 
podczas przejścia okrętu do Gdyni pełnił funkcję oficera nawiga
cyjnego (II oficera), tylko formalnie był mianowany dowódcą z ra
mienia Marynarki Wojennej, do marca 1927 opiekował się okrętem.

6. Por. mar. Stefan Filutowicz był w 1937 r. oficerem nawigacyjnym, 
na przełomie lat 1937/1938 był p.o. dowódcą, wymieniony w roz
kazie ze względów finansowych.

7. Kpt. Romuald Tymiński był przez cztery miesiące w początkach 
1938 r. z.d.o., pełnił obowiązki dowódcy, stwierdzone w rozkazie 
ze względów finansowych.

10. Mat Leon Wolny nie był dowódcą, lecz opiekował się okrętem po 
zdjęciu załogi w Port Lyautey, pozostawał na „Iskrze” w Gibral
tarze do 19.09.1940 r.

11. Kmdr ppor. Tadeusz Konarski zdał obowiązki dowódcy 28.02.1949, 
podana data jest błędna, p.o. dowódcą został wówczas kpt. Antoni 
Sobczyk, który przekazał mi okręt 13.03.1949 r., dowodziłem „Iskrą” 
do 31.12.1949 r.

14. Kpt.mar. potem kmdr por. Antoni Sobczyk dowodził „Iskrą” od 
1.1.1950 r. do 15.1.1953 r.

17. Kmdr por. Julian Czerwiński, nie w 1958 lecz w 1957 roku, okręt 
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przyjmowałem od por. mar. Stefana Kucharskiego, który przez 
zimę 1956/1957 pełnił obowiązki dowódcy.

Wracając do wymienionej przez autora (s. 54) liczby dowódców i po
danej w wykazie liczby 20 trzeba stwierdzić, że okręt ten był prowa
dzony podczas rejsów szkolnych przez 11 dowódców.
Wykaz zastępców dowódcy

W wykazie tym wymieniono niektórych oficerów, którzy faktycznie 
nie byli z.d.o. lecz pełnili tę funkcję jako czasowo pełniący obowiązki, 
w rozkazach wymieniono ich ze względu formalno-finansowych, są to 
pkt. 3 por. mar. Dynaluk; pkt. 7 ppor. mar. Marcewicz; pkt. 9 por. mar. 
Lichodziejewski; pkt. 12 por. mar. Błeszyński.
14. Kpt. mar. pil. Kazimierz Szalewicz pełnił tę funkcję od 06.04.—

—11.12.1937 r. daty podane są błędne.
15. Kpt. mar. Romuald Tymiński był z.d.o. od 11.12.1937 do 09.04.1938, 

po nim objął obowiązki z.d.o. kpt. mar. Kazimierz Bartoszyński, 
pominięty w wykazie, pełnił tę funkcję od IV do IX.1938, po nim 
ponownie został z.d.o. kpt. mar. Tymiński od X.1938 do 5.X.1939 r.

16. Kpt. mar. Seifert Jan — zniekształcone nazwisko i imię — Zeifert 
Jerzy.

17. Kpt. mar. A. Sobczyk, błędne daty pełnienia obowiązków, był z.d.o. 
od 5.06.1948 do 28.02.1949 oraz od 13.03. do 31.12.1949 r.

18. Kpt. mar. Czesław Jakubowski był z.d.o. nie od 6.07.1948, lecz od 
31.12.1949 r.

Wykazy załóg
1. W przejściu Grangemouth — Gdynia

Okrętem dowodził kpt. ż.w. Konstanty Maciejewicz, por. mar. J. La
skowski był II oficerem, kpt. ż.w. T. Szczygielski był I oficerem, nie 
oficerem nawigacyjnym. Uzupełniam brakujące imiona członków ów
czesnej załogi: motorzysta Sobieraj Franciszek, podane błędnie Jan, Po- 
czobut Kazimierz i Rowiński Stanisław.

2. W rejsie bałtyckim
Wykaz ten obejmuje również podróż szkolną 18.07.—14.10.1928 r. 

powinno to być zaznaczone w tytule wykazu oraz zmieniona data roz
poczęcia rejsu bałtyckiego na 6 maja.

3. Por. mar. S. Kwiatkowski był oficerem nawigacyjnym, nie wachto
wym. Pominięto oficera wachtowego ppor. mar. Zbigniewa Woje
wódzkiego oraz ster-sygnalistę mata Franciszka Możdżera.

21. Zniekształcone nazwisko piekarza Macur na Macura.
24. Zniekształcone nazwisko st. mar. Niwińskiego na Niewińskiego.
10. Podchorąży Kulleschitz, podano niewłaściwą pisownię.
3. W rejsie szkolnym 1929
3. Por. mar. Dzienisiewicz był oficerem nawigacyjnym, nie wachto

wym.
4. Bartoszyński Kazimimierz był wówczas ppor. mar., nie por. mar. 

17. Nakielny Marian był matem, nie st. marynarzem.
19. Zniekształcono nazwisko mar. Czajki Albina na Czapa.
23. Mar. Michałowski był kucharzem, nie pokładowym.

W wykazie tym pominięto st. mar. Antoniego Hujdusa.
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4. W rejsie szkolnym 1930
3. Ppor. mar. (nie por. mar.) Bartoszyński był oficerem nawigacyj

nym, nie wachtowym.
17. Kierownik maszyn, Andrzejczyk miał imię Franciszek, nie Stanisław. 

Podchorążowie pkt. 8 — nazwisko jest Lech, a imię Konstanty, po
dano odwrotnie.

5. W rejsie szkolnym 1931
13. Mar. Miranowicz był elektrykiem nie radiotechnikiem.
21. Mat Nakielny miał na imię Marian, podano Piotr.
22. Zniekształcone nazwisko Woliński zamiast Woiński.
23. Błędna pisownia nazwiska Szneider zamiast Sznajder.

Podchorążowie pkt. 4 — pchor. Grabowski nie uczestniczył w tej 
podróży, był na liście, lecz sam zwolnił się przed rejsem.

16. Mat pchor. Pappelbaum — zamienione imię Edward zamiast Ed
mund. Pominięto w wykazie ppor. kawalerii Jerzego Przywieczer- 
skiego, który uczestniczył w tej podróży.

6. W rejsie szkolnym 1932 r.
8. Oficerem, kursowym podczas podróży nie był por. mar. Konrad Na- 

mieśniowski lecz por. mar. Stanisław Cieszkowski.
Podchorążowie, zniekształcone nazwiska: pkt. 5 — Blinstup zamiast 
Blinstrub, pkt. 6 — Duszyński, zamiast Duczyński, pkt. 9 — Kamiń
ski miał pierwsze imię Henryk, drugie Antoni, jest odwrotnie, pkt. 
16 — błąd druku imienia Faldemar zamiast Waldemar.

7. W rejsie szkolnym 1934
Pominięto podoficera żywnościowego, mata Niemca oraz dwóch sto

łowych podchorążych, marynarzy Baranowskiego i Kubiaka.
20. Zniekształcone nazwisko mar. Zabłockiego, jest Zapłocki.

8. W rejsie szkolnym 1935
7. Kpt. lek. Dolatkowski miał pierwsze imię Augustyn, drugie Kaje- 

tan, podano odwrotnie.
10. Woiński Stanisław był bosmanem nie bosmanmatem.
12. Dręga, radiotelegrafista, był matem nie marynarzem.
15. Adamczyk był bosmanem, nie bosmanmatem.
19. Zniekształcono nazwisko st. mar. Ziajki, jest Ziaja.
35. Kucharz Smolik był matem nie marynarzem.

Podchorążowie: pkt. 21 — Szczepanowski, pierwsze imię Witold, 
drugie Jan, jest odwrotnie; pkt. 22 — zniekształcone nazwisko Stefań
ski na Stefanowski.

9. W rejsie szkolnym 1936 (błędna numeracja 10 zamiast 9)
11. Woiński Stanisław był bosmanem, nie bosmatem.
14. Również Adamczyk był bosmanem.
10. W rejsie szkolnym 1937

6. Lekarzem okrętowym był por. lek. B. Markowski, nie ppor. mar.
7. Oficer kursowy R. Kasperski był kpt. mar., nie por. lek.

14. Mieczysław Krupa był st. mar., nie st. matem, takiego stopnia wów
czas nie było, to samo dotyczy elektryka Bukowskiego (15) oraz 
Błaszaka (16), który nie był sanitariuszem, lecz motorzystą.

24. Zniekształcone imię Wolnego — Lech zamiast Leon.
Podchorążowie: 10 — błędnie podano nazwisko Trojanowski zamiast 

Janowski.
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11. W rejsie szkolnym 1938
5. Oficerem wachtowym był ppor. mar., nie por. mar. Z. Węglarz.
6. Kamiński Tadeusz, oficer kursowy, był wówczas jeszcze por. mar. 

34. Zniekształcone nazwisko i imię cieśli, jest Wolski Lech, zamiast 
Wolny Leon.

Podchorążowie: zniekształcone nazwisko: Dedo, zamiast Dedio (4); De- 
kowski, zamiast Dekoński (5); Dulewicz zamiast Dullewicz (7); Fałdziń- 
ski Władysław zamiast Fołdziński Włodzimierz (8) oraz Stelfer zamiast 
Steifer (22).

12. W rejsie szkolnym 1939
3. Zniekształcone nazwisko kpt. Seiferta, jest Seifert.
7. Komisarz Szajna miał na imię Stanisław, podano Józef.
9. Wykładowcą języka francuskiego był Krótki Bernard, nie Benjamin. 

17. Magazynierem był st. mar. (nie mar.) Kowalski Kazimierz.
26. Szef kuchni — Ciesielski miał na imię Edward (pominięto).

Podchorążowie: zniekształcone nazwisko Kawernicki zamiast Kawer- 
niński (12) oraz Noworód zamiast Noworól (22).
17. Podchorąży Majewski miał na imię Jan, podano Herbert.

W wykazie tym pominięto całą grupę 24 podchorążych, którzy zo
stali zaokrętowani na „Iskrę” w Casablance, w sierpniu 1939 r. Właśnie 
tych 24 podchorążych stanowi różnicę między faktyczną a podaną przez 
autora liczbą podchorążych.

Uzupełniając pracę kmdr. dr. Białka podaję listę podchorążych za
okrętowanych na „Iskrze” w Casablance 20 sierpnia 1939 r. i wyokrę- 
towanych w Port Lyautey 19 października 1939 r.:

1. st. mar. pchor. Kłoniecki Tadeusz
2. st. mar. pchor. Okołow-Zubkowski Konstanty
3. st. mar. pchor. Olszowski Stanisław
4. st. mar. pchor. Ołdakowski Mariusz
5. st. mar. pchor. Pawłowicz Jerzy
6. st. mar. pchor. Pilarz Adam
7. st. mar. pchor. Piotrowski Wojciech
8. st. mar. pchor. Pleśniak Zdzisław
9. st. mar. pchor. Plewako Gustaw

10. st. mar. pchor. Ponikiewski Andrzej
11. st. mar. pchor. Reaubourg Józef
12. st. mar. pchor. Sopoćko Eryk
13. st. mar. pchor. Suchenek-Suchecki Józef
14. st. mar. pchor. Suliga Adam
15. st. mar. pchor. Surzyn Piotr
16. st. mar. pchor. Szukszta Władysław
17. st. mar. pchor. Szymalski Kazimierz
18. st. mar. pchor. Trzebiatowski-Zmuda Leon
19. st. mar. pchor. Wańkowski Janisław
20. st. mar. pchor. Wasilewski Mieczysław
21. st. mar. pchor. Wciślicki Wacław
22. st. mar. pchor. Woźniak Mieczysław
23. st. mar. pchor. Wróblewski Czesław
24. st. mar. pchor. Żurek Kazimierz
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KMDR PPOR. DR ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI

MARYNARKA WOJENNA W WIELKICH AKCJACH 
SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH LAT 1945-1955

a. Osadnictwo wojskowe
W początkach maja 1945 roku na VII Sesji KRN wystąpiono z pro

pozycją zasiedlenia Ziem Odzyskanych osadnikami wojskowymi. Od
znaczali się oni dużym stopniem zorganizowania i zaangażowaniem. 
Była to. również dla zdemobilizowanych żołnierzy pewna rekompensata 
za udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą. 26 maja 1945 r. Plenum 
KC PPR podjęło odpowiednią uchwałę, a 12 marca Rada Ministrów 
Rządu Tymczasowego zadecydowała o umasowieniu akcji osadniczej1.

Naczelny Dowódca WP wydał 3 czerwca rozkaz osiedleńczy nr 111, 
w którym określił główne założenia osadnictwa wojskowego w 12 nad
granicznych powiatach. W rozkazie m.in. stwierdzono, że „Sprawiedli
wości stało się zadość... Dziś stoi przed nami utrwalanie owoców zwy
cięstwa, odnowienie polskości na tych ziemiach, zaludnienie i zagospo
darowanie... Każda rodzina żołnierza WP ma zapewnione otrzymanie 
działki 10 ha”2 * * *. Inspektorem Generalnym został gen. broni Karol Świer
czewski. Podlegały mu na niższych szczeblach komisje i inspektoraty 
oraz grupy operacyjne. Opiekę nad całą akcją objął aparat polityczno- 
-wychowawczy WP.

W sierpniu 1945 r. Biuro Ziem Odzyskanych wystąpiło z wnioskiem 
do Urzędu Centralnego Pełnomocnika Ziem Odzyskanych o wydzielenie 
w pasie nadmorskim obszaru przeznaczonego dla zdemobilizowanych 
marynarzy. Uwzględniając postulat oddano na ten cel rejon w pobliżu 
portów w powiatach: elbląskim, gdańskim, morskim (Gdynia), lębor
skim, słupskim i sławieńskim8.

W następnym miesiącu w związku z przejściem sił zbrojnych na 
stopę pokojową osadnictwo wojskowe włączono w pion osadnictwa ogól
nokrajowego (drugi etap). Odtąd osadnictwem zajmowały się Państwo
we Urzędy Repatriacyjne (PUR), a administracja państwowa, przy 
współudziale inspektorów wojskowych wprowadziła osadników do użyt
kowanych gospodarstw.

W tym okresie powołano Inspektora Osadnictwa Wojskowego z sie
1 N. Kołomejczyk, Ziemie Zachodnie w działalności PPR, Poznań 1966, s. 80.
2 CAW, IH-2-90, k. 235. Rozkaz osiedleńczy NDWP nr 111 z 3.6.1945 r.
8 S. Chojnecki: Wkład Wojska Polskiego w zasiedlanie Ziem Zachodnich i Pół

nocnych. Z historii tamtych lat. Ludowe Wojsko Polskie w akcjach społeczno-po
litycznych 1944—1975, Warszawa 1980, s. 163.
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dzibą w Poznaniu. Inspektorowi podlegały 4 inspektoraty okręgowe, 
w tym inspektorat w Sopocie dla osadnictwa marynarzy (inspektor mjr 
Julian Siedlecki). Inspektorami powiatowymi na Wybrzeżu Gdańskim 
byli: ppor. mar. Sebastian Wysoczański (gdański), st. bosm. Edward 
Górecki (elbląski) i chor. mar. Bronisław Sak (morski)4.

Na początku lutego 1946 r. zlikwidowano istniejącą strukturę osad
nictwa wojskowego wprowadzając na szczeblu centralnym Biuro Peł
nomocnika NDWP do Spraw Osadnictwa Wojskowego (gen. bryg. Wa
cław Szokalski). Współpracował on bezpośrednio z trzema odpowiednimi 
pełnomocnikami w okręgach wojskowych. W województwach powołano 
komisje osadnictwa, na których czele stali wojewodowie. W skład po
wiatowych komisji osadnictwa wojskowego wchodzili: starosta, wyzna
czony oficer (inspektor powiatowy), komisarz ziemski, kierownik PUR 
i delegat Związku Osadników Wojskowych.

W miejsce zlikwidowanych inspektoratów powołano samodzielne re
feraty (w województwach) i podreferaty (w powiatach) osadnictwa 
wojskowego. Pracujący w nich oficerowie mieli ewidencjonować, pla
nować rozmieszczenie osadników, służyć im pomocą, współpracować 
z odpowiednimi władzami oraz informować o przebiegu akcji swoich 
bezpośrednich przełożonych (administrację państwową i Wydział Osad
nictwa Wojskowego w Departamencie Osiedleńczym Ministerstwa Ziem 
Odzyskanych)5.

Osadnictwo wojskowe prowadzono z pomocą Marynarki Wojennej 
instytucjonalnie rozpoczęło się w 1945 r. w powiecie gdańskim (siedzi
ba w Gdańsku-Wrzeszczu, ppor. mar. S. Wysoczański), w Sopocie (ppor. 
mar. Witold Bobczyk) i Wejherowie6. Wiosną 1945 r. pełnomocnikiem 
Marynarki Wojennej do spraw osadnictwa wojskowego został por. mar. 
S. Wysoczański.

Osadnictwo marynarskie, dotyczyło również innych pracowników 
MW obejmowało powiat gdański wraz z miastem Gdańsk, Gdynia, So
pot i powiat morski. Rzadziej wysyłano marynarzy do powiatu elbląs
kiego, województwa szczecińskiego, koszalińskiego i na Dolny Śląsk.

Osadnictwo na Wybrzeżu występowało w trzech formach: jako miej
skie, wiejskie i nie spotykane gdzie indziej, tzw. rybackie7. Osadnictwo 
marynarskie w mieście było bardzo atrakcyjne. Napotykało ono jednak 
ogromne trudności, ze względu na brak odpowiedniej liczby wolnych 
nieruchomości (wcześniej zajęte przez repatriantów i przyjezdnych) oraz 
szczegółowych instrukcji.

Osadnictwo wiejskie nie było wśród marynarzy popularne. Nie ciąg
nęła ich trudna praca na roli. Przykładowo w pierwszych trzech mie

4 AWIH, Sygn. IV/46/33, k. 3, Zarządzenie MON, Min. Administracji Publicznej 
i Min. Rolnictwa i Reform Rolnych z 24.9.1945 r.

5 S. Chojnecki. Wkład Wojska Polskiego..., op. cit., s.170—172.
6 AMW, ZPW MW, t. 67/13, k. 105—106. Raport z inspekcji w inspektoratach 

osadnictwa wojskowego MW z 19.2.1946 r.
’ AMW, ZPW MW, t. 67/15, k. 197—198. Meldunek szefa ZPW MW do GZPW 

WP dot. osadnictwa wojskowego z 25.5.1946 r. Do tego momentu wpłynęło ok. 1600 
wniosków, z czego 90°/o dotyczyło osadnictwa miejskiego.
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siącach 1946 roku zarejestrowano kilkudziesięciu osadników, przydzie
lając im 27 gospodarstw o średniej wielkości 10—20 ha ziemi8.

Najwięcej uwagi starano się poświęcić osadnictwu rybackiemu, jed
nak i ono nie rozwijało się zgodnie z oczekiwaniami, gdyż powstałe 
wcześniej spółdzielnie rybackie niechętnie widziały konkurentów (np. 
w Spiewowie), a administracja terenowa nie chciała użyczać poniemiec
kiego sprzętu rybackiego (np. w rejonie Elbląga, gdzie osadzono 30 
osób).

Do 1 marca 1947 r. osadzono na Wybrzeżu, na nieruchomościach 
nierolniczych następującą liczbę osadników z Marynarki Wojennej: 
Gdynia 120, Gdańsk-Wrzeszcz 110, Gdańsk-Oliwa 60, Gdańsk Nowy 
Port 70, Sopot 115, Puck — Hel i Wejherowo 100, Szczecin i Świnoujś
cie 50, Ustka (Postomino) 20, Dziwnów 15, Łeba 5, Kołobrzeg 5. Razem 
670 marynarzy wraz z rodzinami9.

W lipcu 1948 r. zakończono akcję osadnictwa wojskowego. Opiekę 
nad osadnikami przejął Związek Walki Zbrojnej o Niepodległość i De
mokrację10.

Według przybliżonych danych na Wybrzeżu osiedliło się około 1200 
rodzin zdemobilizowanych marynarzy, przy czym większość na terenie 
miast i osiedli.

Na Pomorzu Gdańskim osiedliło się łącznie około 6 tys. rodzin woj
skowych (około 18 tys. ludzi), a w kraju prawie 175 tys. (około 535 tys. 
ludzi)11.

Odmienny charakter miała akcja osiedleńcza prowadzona przez Ma
rynarkę Wojenną w latach 1952—1955.

Zgodnie z uchwałą Prezydium Rządu z dnia 16 lutego 1952 r. zin
tensyfikowano dotychczasowe działania osiedleńcze na Ziemiach Odzy
skanych. Miały one w efekcie m.in. przyśpieszyć proces kolektywizacji 
wsi.

W myśl uchwały ukazał się rozkaz ministra Obrony Narodowej nr 
10 z 8 kwietnia 1952 r. i stosowna istrukcja GZP WP nr 3/Polit., które 
precyzowały zasady organizacji akcji osiedleńczej w Siłach Zbrojnych.

W Marynarce Wojennej akcję rozpoczęto od opracowania i rozesła
nia do jednostek wojskowych odpowiedniego zarządzenia ZP MW pole
cającego szeroko rozpropagować wśród marynarzy pochodzenia chłop
skiego (mało i średniorolnych) założenia osiedleńcze12.

Zainteresowanie akcją było duże, jednak mniejsze niż oceniano, gdyż 
8 AMW, ZPW MW, t. 67/3, k. 26. Sprawozdanie z działalności osadnictwa woj

skowego MW w powiacie morskim wi Gdyni z 14.4.1946 r. Podaje ono, że przyjęto 
57 osadników, a przydzielono 27 gospodarstw rolnych. Osadnicy otrzymali po 1 
lub 2 konie.

8 AMW, ZPW MW, t. 1/32/20, k. 456. Meldunek w sprawie osadnictwa wojsko
wego MW na Wybrzeżu z 15.3.1947 r. Por. także A. Ogrodowczyk, Pomorze przy
wrócone, Warszawa 1974, s. 128.

»» AMW, ZPW MW, t. 132/26, k. 513. Rozkaz nr 0147/Org. z 19.7.1948 r.
11 A. Ogrodowczyk, Osadnictwo wojskowe, (w) Ludowe Wojsko Polskie w wal

ce, służbie i pracy na Ziemiach Zachodnich i Północnych, 1945—1950, Poznań 1983, 
s. 242—243. P. Dziurzyński, Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych, War
szawa 1983, s. 162 podaje, że w okręgu gdańskim (najmniej licznym) w IV.1947 r. 
było 2 tys. członków Związku Osadnictwa Wojskowego i 6 tys. osadników wojsko
wych.

18 AMW, ZP MW, t. 698/97, k. 321, Meldunek ZP MW z 15.7.1952 r.

106



znaczna część marynarzy po uzyskaniu kwalifikacji nie chciala wracać 
na wieś. Większy urok miało dla nich życie w mieście.

Każda z większych jednostek Marynarki Wojennej prowadziła w tej 
dziedzinie działania samodzielne. Po zebraniu wszystkich chętnych or
ganizowano pięciodniowe wycieczki do wyznaczonych powiatów celem 
zarezerwowania sobie odpowiedniego miejsca. W grę wchodziła praca 
w Państwowym Gospodarstwie Rolnym (PGR), spółdzielni produkcyj
nej (SP) lub przejęcie gospodarstwa indywidualnego.

Jako pierwsi wyjechali marynarze (30-tu) z Kadry MW, którzy w po
wiecie reszelskim zarezerwowali sobie 27 miejsc w PGR, jedno w SP 
i 3 gospodarstwa indywidualne. Nieporozumieniem było wliczenie przez 
aparat polityczny Państwowych Ośrodków Maszynowych (POM), co 
mijało się z prawdą, powodując pewne zamieszanie wśród wyjeżdża
jących13.

W początkowym okresie tj. do 20 sierpnia 1952 r. zwolniono do re
zerwy w ramach akcji osiedleńczej 167 marynarzy, w tym do PGR —■ 
161. W trakcie załatwiania formalności było 173, a 123 deklarowało chęć 
zarezerwowania miejsca. Marynarze osiedlili się głównie w powiatach: 
reszelskim, braniewskim, olsztyńskim14.

Ogółem w 1952 roku z szeregów Marynarki Wojennej osiedliło się 
263 podoficerów i marynarzy w tym 60 bezrolnych, 132 małorolnych 
i 71 średniorolnych chłopów. Ulokowali się oni w przytłaczającej więk
szości w PGR-ach (253). Wszystkim odchodzącym do rezerwy w ramach 
akcji organizowano uroczyste pożegnania z udziałem dowództw jedno
stek wojskowych15 *.

Jednak nie zawsze marynarze po przyjeżdzie na nowe miejsce znaj
dowali te same warunki co podczas wycieczek. Przykładem coże być 
sytuacja pięciu marynarzy z PGR Lejdy koło Olsztyna. W związku 
z bardzo złym wyżywieniem (niejednokrotnie głodowali) i pogarszającą 
się sytuacją materialną pisali oni rozpaczliwe listy z prośbą o pomoc. 
Nosili się również z myślą powrotu do macierzystego oddziału18.

Od czerwca 1953 r. kontynuowano rozpoczętą akcję osiedleńczą. By
ła ona lepiej przygotowana niż poprzednie. Marynarka Wojenna dla 
swoich rezerwistów otrzymała inne niż poprzednio tereny do osiedla
nia, a mianowicie powiaty: giżycki, łobeski, lwówecki na Dolnym Śląs
ku, zielonogórski, drawski na Pomorzu i elbląski17.

Z pomocą władz terenowych rozpoczęto organizowanie wycieczek, 
podczas których zwiedzano proponowane miejsca pracy. Nową formą 
była możliwość zatrudnienia w Państwowych Gospodarstwach Leśnych. 
Na przykład z Bazy MW Świnoujście wyjeżdżano do powiatu drawskie
go i ło reskiego, z Oddziału Awaryjno-Ratunkowego do powiatu giżyc

13 AMW, ZP MW, t. 698/13, k. 376. Notatka o stanie pracy part.-polit. w związ
ku z akcją osiedleńczą w jednostkach MW z 5.8.1952 r.

11 AMW, ZP MW, t. 698/97, k. 393. Meldunek ZP MW z 21.8.1952 r.
15 AMW, ZP MW, t. 698/165, k. 21. Meldunek ZP MW z akcji osiedleńczej 

z 09.1952 r. W grupie pracowników PGR byli wszyscy członkowie PZPR (21 osób) 
i 95°/o (128) członków ZMP.

10 Tamże, k. 15. Meldunek ZP MW z 31.10.1952 r.
17 AMW, ZP MW, t. 1026/45, k. 344—345. Wyciąg z powiatów przydzielonych

przez GZP WP MW z 25.6.1953 r.
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kiego, a z jednostek specjalnych do powiatów: zielonogórskiego, giżyc
kiego i elbląskiego18.

Ogółem osiedliło się 241 podoficerów i marynarzy głównie z 33 Dy
wizji Lotniczej MW. Osiedleńcy preferowali jako najbardziej korzystne 
Państwowe Gospodarstwa Rolne19.

W następnym roku w związku z mniejszymi niż oczekiwano rezul
tatami, postanowiono zdynamizować akcję osiedleńczą poprzez m.in. 
zwiększenie pomocy państwa i włączenie w działalność popularyzacyj
ną organizacje partyjne jednostek i prasę wojskową. W myśl nowej 
uchwały Prezydium Rządu nr 22 z 13 stycznia 1954 r. i stosownych za
rządzeń władz wojskowych akcję przedłużono do końca roku20.

Do października z 300 uczestników wycieczek rolniczych tylko 55 
podoficerów i marynarzy zdecydowało się zarezerwować miejsce pra
cy21. Spadek zainteresowania akcją spowodowany był większą konku
rencyjnością zawodów zdobywanych podczas służby w Marynarce Wo
jennej, które poszukiwano we flocie handlowej, rybackiej i przemyśle 
stoczniowym. Rezerwiści pochodzenia chłopskiego wyrażali raczej chęć 
pozostania na Wybrzeżu. Niektórzy rezygnowali w ostatniej chwili 
z pracy w rolnictwie po otrzymaniu wiadomości z woj. zielonogórskiego 
o braku mieszkań oraz w związku z późnym zwolnieniem do rezerwy, 
co uniemożliwiało obsianie ziemi i zagospodarowanie jej. W sumie 
w 1954 r. skierowano 151 osiedleńców22 *.

W kolejnym roku mimo wyraźnie widocznego zmniejszenia się po
pularności pracy w rolnictwie, latem przygotowano dalszych pięć wy
cieczek. W zarządzeniu nr 17 z 29 czerwca 1955 r. szef GZP WP polecił 
by wzięło w nich udział 250 marynarzy, ale ze względu na brak chęt
nych wyjechało jedynie 233. Najwięcej osób zdecydowało się na powiat 
jeleniogórski. Osiedleńcy wywodzili się przede wszystkim z jednostek 
specjalnych28.

Chociaż akcja dzięki dużemu zaangażowaniu aparatu part.-polit. mia
ła sprawny przebieg, jej efekty były najmniejsze z dotychczasowych. 
Nie pomogło włączenie Państwowych Ośrodków Maszynowych do pro
ponowanej oferty zatrudnienia. Spośród 127 podoficerów i marynarzy, 
którzy skorzystali z propozycji pracy w sektorze rolniczym, blisko po
łowa udała się do PGR-ów, a czwarta część do POM-ów24 *.

Ogółem w latach 1952—1955 na Ziemiach Odzyskanych osiedliło się 
z Marynarki Wojennej niemal 800 rezerwistów. Z tej liczby 77°/o zde
cydowało się podjąć pracę w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

18 Tamże, k. 305—332 i 360—398. Meldunki z jednostek MW dot. akcji osie
dleńczej z 7.8.1953 r.

19 AMW, ZP MW, t. 1026/421, k. 167—169. Meldunek ZP MW z przebiegu akcji 
osiedleńczej w jednostkach MW z 3.9.1953 r.

89 AMW, ZP MW, t. 1458/56/105, k. 104, Pismo GZP WP nr 02590 z 27.9.1954 r. 
W sprawie akcji osiedleńczej MON wydał zarządzenie nr 35 z 23.7.1954 r.

21 AMW, ZP MW, t. 1458/56/28, k.146. Meldunek ZP MW o przebiegu wycieczek 
rolniczych z 6.9.1954 r.

22 AMW, ZP MW, t. 1991/59/29, k. 2—3. Meldunek ZP MW o przeprowadzonej 
pracy part.-polit. w związku z akcją osiedleńczą w. 1954 r. z 8.1.1955 r.

28 Tamże, k. 114. Meldunek ZP MW o przebiegu wycieczek rolniczych z 16.8. 
1955 r.

24 Tamże. Meldunek ZP MW o przeprowadzonej pracy pt. part.-polit. w związku
z akcją osiedleńczą w jednostkach MW z 27.12.1955 r.
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Tabela 1
Udział rezerwistów Marynarki Wojennej w akcji osiedleńczej w latach 1952—1955

Źródło: AMW, ZP MW, t. 698/165, k. 21; t. 1026/42, k. 167—163; t. 1991/59/29, k. 2—3

Lp. Rok PGR SP PGL Gosp. 
indyw. PGM Razem

1 1952 253 4 — 6 — 263
2 1953 184 28 23 6 — 241
3 1954 113 12' 23 13 — 161
4 1955 62 7 22 7 30 128
5 Razem 612 51 68 32 30 793

Wobec braku większej ilości kandydatów, piętrzących się trudności 
organizacyjnych oraz złożonej sytuacji społeczno-politycznej w kraju 
w 1956 roku akcja osiedleńcza w wojsku nie została podjęta.

Osadnictwo wojskowe było ważnym elementem procesu zasiedlania 
i zagospodarowania Ziem Zachodnich i Północnych. Żołnierze — osad
nicy w tym również marynarze przywracali krajowi jego prastare zie
mie. W pionierskim trudzie udowodnili, że uchwały konferencji pocz
damskiej w sprawie zachodniej granicy Polski i terenów nad Odrą, 
Nysą, Bałtykiem są w pełni wykonalne.

W pierwszej, najtrudniejszej fazie osadnictwa (do lipca 1948 roku) 
zdemobilizowani z szeregów Marynarki Wojennej osiedlili się głównie 
na Wybrzeżu Gdańskim w takich miastach, jak: Gdańsk, Gdynia i So
pot. Spowodowane to było przede wszystkim brakiem większej możli
wości pracy w innych sektorach niż morskim oraz niepewną sytuacją 
na Pomorzu Zachodnim.

W latach 1952—1955 rezerwiści z Marynarki Wojennej także odpo
wiedzieli na apele rządu. Wprawdzie sytuacja była zdecydowanie lepsza 
niż poprzednio, niemniej jednak osiedlenie się wymagało w dalszym 
ciągu wyrzeczeń i odwagi. Była to szansa młodych ludzi. Skorzystali 
z niej głównie średnio i małorolni chłopi, którzy nie mieli innej atrak
cyjnej możliwości pracy w rolnictwie. Warunki stworzone przez pań
stwo pozwalały rozpocząć nowe życie. Zdecydowana większość (77%) 
podjęła pracę w PGR-ach. Do Państwowych Gospodarstw Leśnych skie
rowano 8,6%. Relatywnie najmniejszym powodzeniem cieszyły się go
spodarstwa indywidualne (4%) zapewne ze względu na znaczne kłopoty 
materialne i nieprzychylną atmosferę. Wspomniana powyżej faza akcji 
osiedleńczej generalnie spełniła oczekiwania, chociaż liczono na większą, 
co najmniej jak do 1948 roku ilość kandydatów. Nie wzięto jednak pod 
uwagę — jak sądzę — nowych, rozbudzonych w Polsce Ludowej aspi
racji młodego pokolenia, które nie chciało pracować na roli. Wielu prze
szło do przemysłu i gospodarki morskiej, pozostając na Wybrzeżu. 
Wspomniany proces migracyjny ludności ze wsi do miast z czasem 
jeszcze bardziej uwidocznił się.

Od 1945 roku do 1955 na Ziemiach Zachodnich i Północnych osiedliło 
się łącznie około 2000 osób (wraz z rodzinami) służących w Marynarce 
Wojennej (głównie marynarze i podoficerowie). Stanowili oni ważny 
bastion polskości, chlubnie wypełniając swoje historyczne zadanie.
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b. Referendum Ludowe
Najważniejszym problemem politycznym w 1946 r. było przeprowa

dzenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Siły demokratyczne sta
wiały na utworzenie wspólnego bloku wyborczego legalnie działających 
stronnictw politycznych, rozbicie zbrojnego podziemia oraz sprawne 
przeprowadzenie akcji wyborczej. Niestety Polskie Stronnictwo Ludo
we przeszło do opozycji. W tej sytuacji PPR i PPS wystąpiły z inicja
tywą referendum ludowego, chęci powszechnego głosowania za przy
jęciem lub odrzuceniem przemian przeprowadzanych na podstawie Ma
nifestu Lipcowego PKWN.

Na podstawie decyzji Biura Politycznego KC PPR w marcu 1946 r. 
powołano Komisję Bezpieczeństwa z przewodniczącym marszałkiem 
Polski Michałem Rola-Żymierskim. Był to organ koordynujący zwalcza
nie. zbrojnego podziemia oraz czuwający nad bezpieczeństwem publicz
nym w okresie referendum i wyborów do Sejmu.

W dniu 27 kwietnia 1946 r. X Sesja Krajowej Rady Narodowej przy
jęła ustawę o referendum ludowym, a 10 maja Tymczasowy Rząd Jed
ności Narodowej wyznaczył termin przeprowadzenia go na 30 czerwca 
1946 r. Treścią referendum były trzy znane pytania dotyczące kształtu 
ustrojowo-terytorialnego kraju. Zostało ono potraktowane jako gene
ralna próba sił w walce przedwyborczej.

Już w początkach maja Wojsko Polskie (w tym i Marynarka Wo
jenna) zostało włączone w akcje mające na celu sprawne przeprowadze
nie referendum. Szczegółowe wytyczne skierowane do dowódców i za
stępców do spraw polit.-wych. okręgów wojskowych i rodzajów sił 
zbrojnych precyzowały zakres, formy i metody działania25.

Marynarka Wojenna w akcji przedreferendalnej została podporząd
kowana Dowództwu Okręgu Wojskowego nr 2 w Bydgoszczy. Wspólnie 
z 16 Dywizją Piechoty (Gdańsk) włączyła się do szeroko zakrojonych 
prac przygotowawczych26.

W Gdańsku utworzono Wojewódzkie Kierownictwo Akcją Przedre- 
ferendalną (WKAP) na czele z mjr. Jerzym Krupińskim. W skład pię
cioosobowego kierownictwa wszedł również kpt. mar. Marian Wojak — 
szef wydziału organizacyjnego ZPW MW.

Według pierwotnego planu Marynarka Wojenna miała być odpowie
dzialna za powiat morski, który obejmował 12 obwodów głosowania. 
Tyle też przygotowano brygad agitacyjno-propagandowych. W ostatnim 
dniu przed wyjazdem w teren skierowano je do powiatu gdańskiego. 
Powiat ten liczył 26 obwodów głosowania — dlatego 16 DP wyznaczyła 
ze swego składu 5 brygad (zamiast 14) oraz jedną mieszaną wspólnie 
z MO27.

Brygady składały się z oficera, podoficera, trzech marynarzy (żoł
nierzy), ponieważ w rejonach bezpośrednio nie zagrożonych działalnoś
cią zbrojnego podziemia (woj. gdańskie) było to w pełni wystarczające.

25 AMW, ZPW MW, t. 67/3, k.173—181. Wytyczne szefa Sztabu Gen. WP i szefa 
GZPW WP w sprawie referendum ludowego z 7.5.1946 r.

2G Tamże, k. 182'. Zarządzenie sfcefa GZWP WP dla z-cy dowódcy MW ds. 
polit.-wych. z 29.5.1946 r.

27 CAW, ZPW DOW-2, t. 34, k. 157. Sprawozdanie specjalne o przebiegu akcji 
referendalnej w DOW-2. Ogółem na terenie woj. gdańskiego pracowały 174 bry
gady agit.-prop. z czego 115 z 16 DP i 12 z MW.
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Członkowie brygad byli uzbrojeni w broń osobistą. Podobnie w Szcze
cińskim Obszarze Nadmorskim wyznaczono brygady do działań na te
renie Wolina, Świnoujścia i Kamienia Pomorskiego28.

Właściwym doborem personalnym zajął się aparat polityczno-wy- 
chowawczy poszczególnych jednostek Marynarki Wojennej. Następnie 
odbyto szkolenie uczestników akcji (seminarium dla kierowników bry
gad na szczeblu wojewódzkim) i seminarium dla podoficerów oraz ma
rynarzy zorganizowanym przez ZPW MW. Pracę w terenie oparto w du
że; mierze na instrukcji KC PPR z maja 1946 r. określającej zadania 
pracy agitacyjnej29.

W powiecie gdańskim kierownictwo akcją objął oficer ZPW MW kpt. 
mar. Jerzy Sulimowicz wraz z oficerem oddziału pracy wśród oficerów 
tegoż Zarządu. W akcji wzięło udział także 14 oficerów (w tym 3 linio
wych), 5 podchorążych polit.-wych., 50 podoficerów i marynarzy oraz 
4 oficerów, 27 podoficerów i szeregowców z 16 dywizji i MO.

Zarząd Polityczno-Wychowawczy MW był na bieżąco informowany 
o pracy brygad i sytuacji w terenie, dzięki czemu mógł niejednokrotnie 
udzielić pomocy, głównie w dostarczaniu prasy i materiałów propagan
dowych, których w pierwszych dniach akcji szczebel wojewódzki do
starczał w niewystarczających ilościach.

Brygadom przydzielono 1—2 gminy, a w jednym wypadku nawet 
trzy, kierując się gęstością zaludnienia. Przed wyjazdem kierownicy 
brygad otrzymywali od kierownictwa powiatowego dodatkowe wska
zówki. Jak pisał w jednym z meldunków kpt. mar. J. Sulimowicz „Wa
runki pracy brygad są trudne. Sytuacja gospodarcza w terenie ciężka. 
Wśród ludności panują tarcia i nieporozumienia. Tego rodzaju sytuacja 
ułatwia rozwój PSL, które ma znaczny wpływ. W akcji werbunkowej 
używa się tego rodzaju metody, jak obietnica otrzymania koni i krów. 
Przed referendum oprócz propagandy szeptanej rozprowadza ulotki. 
Działalność partii demokratycznych jest niewielka... (w pierwszym okre
sie)”30 31.

Pracę brygad podzielono na dwa etapy. Od 8 do 22 czerwca i od 23 
do 30 czerwca ( w niektórych wypadkach do 3 lipca) 1946 r.

W pierwszym etapie działalność brygad polegała na organizowaniu 
zebrań w przydzielonych gminach (po 2—3). Miały one na celu wyja
śnianie istoty i celu referendum oraz aktualnej sytuacji politycznej 
w kraju, gdyż nie wszędzie uświadomienie było dostateczne’1. Po przy- 
jeżdzie do gminy brygady wchodziły w kontakt z wójtem, który zwoły
wał zebranie sołtysów. Na nim informowano o referendum i terminie 
zebrań wiejskich.

28 E. Kosiarz. Powstanie Marynarki Wojennej i jej rola w umacnianiu władzy 
ludowej na Wybrzeżu (1944—1948), Biuletyn Historyczny Marynarki Wojennej, Gdy
nia 1963, s. 53. Prawdopodobnie były to trzy brygady agit.-prop. Szczegółów nie 
udało się ustalić.

29 Polska Partia Robotnicza, Rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki Komi
tetu Centralnego 1946—1947, Zakład Historii Partii przy KC PZPR, Warszawa 
1961, s. 103.

30 AMW, ZPW MW, t. 67/3, k. 246—248. Analiza pracy brygad propagando
wych MW w pow. gdańskim z 9.7.1946 r.

31 Tamże, k. 190—192. Sprawozdanie kpt. mar. J. Sulimowicza dla WKAP za 
okres 17—19.6.1946 r. z 19.6.1946 r.
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W wyznaczonym dniu członkowie brygad prowadzili w danej wsi 
rozmowy indywidualne wśród rolników, zachęcając ich do wystąpień na 
zebraniu, które odbywało się z reguły wieczorem po pracy w wiejskich 
świetlicach i remizach strażackich. Równocześnie prowadzono szeroko 
zakrojony kolportaż broszur, plakatów, ulotek, prasy ogólnopolskiej 
i wojskowej, „Chłopskiej Drogi”, „Zielonego Sztandaru” itp. za pomocą 
posterunków MO. Rolnikom rozdawali je sołtysi, członkowie partii, mi
licjanci, a przede wszystkim członkowie brygad podczas rozmów i po
gadanek, przychodząc do domów lub na pole. Funkcję łącznika i kol
portera sprawował w każdej brygadzie jeden wyznaczony marynarz. 
Plakaty i ulotki rozlepiano w najbardziej uczęszczanych miejscach jak: 
sklepy, dworce, budynki Zarządów Gmin itp. Najbardziej podobały się 
plakaty barwne i miesięcznik MW „Marynarz Polski”.

Zebrania wiejskie rozpoczynały się z reguły wystąpieniami kierowni
ka brygady, który wyjaśniał istotę referendum. Po nim występował soł
tys i kilku mieszkańców. Następnie zwracano się do oficera z pytaniami 
natury gospodarczej i politycznej, prosząc o interwencję u władz nad
rzędnych w sprawach wsi. Frekwencja wynosiła 40—80% (80—100% 
rodzin) i była największa w dni świąteczne’2.

Jak pisał w jednym z meldunków kierownik brygady w Trąbkach 
Wielkich ppor. mar. Cz. Krzynówek: „W czasie zebrań chłopi żywo in
teresują się głosowaniem. Do tego czasu nikt z nimi nie przeprowadzał 
takich zebrań. Stosunek do rządu teraz pozytywny...” 33

Jednak nie zawsze sytuacja wyglądała jak wyżej. Opozycja nie da
wała za wygraną. Wielokrotnie napotykano na środowiska zdezoriento
wane politycznie, a nawet wrogie. Na przykład w czasie jednego z ze
brań wiejskich zwolennicy PSL opuścili salę, a właściciel sklepu prze
szkadzał i trzeba go było usunąć. Na terenie gminy Pruszcz Gdański 
pojawiły się plakaty o treści antysocjalistycznej84.

W drugim etapie działalność brygad agitacyjno-propagandowych 
zintensyfikowano. Zasadniczą formą pracy były wiece organizowane 
w skali gminy. W większych gminach i miasteczkach zwoływano je 
dwukrotnie. Wiece odbywały się zwykle w sąsiedztwie kościołów tuż po 
nabożeństwie. Ksiądz z reguły zapowiadał gdzie odbędzie się wiec i wzy
wał do wzięcia w nim udziału. Wcześniej rozlepiano afisze zawiadamia
jące o terminie i miejscu spotkania.

Wiece organizowano w porozumieniu i z udziałem przedstawicieli 
PPR, PPS, rzadziej SL. Występujący mówcy (również miejscowi) starali 
się rozwiać istniejące jeszcze wątpliwości, agitować za władzą ludową 
i za poparciem czynem referendum poprzez głosowanie „3 X TAK”. 
Niejednokrotnie po wiecach zebrani przyjmowali rezolucję mówiącą 
o tym, iż cała gmina odpowie twierdząco na stawiane pytania.

Zarząd Polityczno-Wychowawczy MW wysyłał również w teren ze
społy artystyczne i muzyczne (Orkiestra Domu Marynarki Wojennej), * 31 

32 AMW, ZPW MW, t. 67/11, k. 183—194. Sprawozdanie ZPW MW z pracy 
brygad propagandowych MW w pow. gdańskim z 20.7.1946 r.

83 AMW, ZPW MW, t. 67/3, k. 215—-217. Meldunek kier, brygady z gmiiny 
Trąbki Wielkie z 23.6.1946 r.

31 Tamże, k. 189. Odpis meldunku kier, brygady z gminy Suchy Dąb por. mar. 
S. Wysoczańskiego oraz k. 222. Meldunek kpt. mdr. J. Sulimowicza do WKAP 
z 26.6.1946 r.
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które organizowały występy, zabawy ludowe i wyświetlały filmy dla 
ludności (Święto Ludowe). Działalność ta przynosiła duże korzyści i cie
szyła się ogromną popularnością wśród społeczeństwa. Równocześnie 
w akcji referendalnej zaangażowanych było kilkudziesięciu oficerów 
Marynarki Wojennej, którzy w charakterze prelegentów brali udział 
w wiecach organizowanych w zakładach pracy7 woj. gdańskiego przez 
komisję porozumiewawczą partii i stronnictw politycznych Bloku De
mokratycznego’5.

Już sama obecność w terenie brygad zdecydowanie wpłynęła na za
pewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Zdarzały się jednak 
wypadki napadów, jak np. w Gdańskim 12 czerwca 1946 r. na dwóch 
marynarzy z Wydawnictwa MW. Także w czerwcu na terenie wyspy 
Wolin pojawiły się dwie grupy zbrojnego podziemia liczące łącznie 25 
osób.

W celu podniesienia stanu bezpieczeństwa w miejscach poprzedza
jących referendum odbyło się szereg wspólnych narad przedstawicieli 
ZPW MW z MO, UBP, Strażą Portową. Ich efektem była m.in. koordy
nacja działań patrolowych i zaostrzona czujność w jednostkach MW”.

W dniu 27 czerwca 1946 r. p.o. dowódcy Marynarki Wojennej kontr
admirał Adam Mohuczy wydał specjalny rozkaz, który stwierdzał, że: 
„Dla nas marynarzy i żołnierzy dzień ten będzie szczególnie doniosłym 
i znamiennym, bo po raz pierwszy na równo z wszystkimi obywatelami 
kraju uczestniczyć będziemy w podejmowaniu tych ważnych decyzji 
i zadokumentujemy naszą nierozerwalną łączność z narodem”37.

W przeddzień głosowania brygady przygotowywały odpowiednie de
koracje lokali i wozów, którymi miano przewozić głosujących z dalszych 
okolic oraz transparenty dla idących pieszo.

Kadra i marynarze jednostek Marynarki Wojennej (Gdynia, Hel, 
Oksywie, Gdańsk-Nowy Port) brali udział w referendum w Specjalnym 
Obwodzie Głosowania nr 21. Przewodniczącym komisji został mjr Sta
nisław Boniecki, a zastępcą szef Oddziału Organizacyjnego ZPW MW 
kpt. mar. M. Wojak. Na lokal wyznaczono jedno z pomieszczeń Zarządu 
Polityczno-Wychowawczego MW.

Głosowanie odbyło się w sposób godny i spokojny. Najsprawniej od
było się w Kadrze MW, gdzie w niecałe półtorej godziny oddało swe 
głosy ok. 600 ludzi”.

Kampania referendalna zakończyła się zwycięstwem sił postępo
wych. W województwie gdańskim 89,5% uprawnionych (428,1 tys. osób), 
z czego na pierwsze pytanie pozytywnie odpowiedziało 76,5%, na drugie 
72,7%, a na trzecie pytanie 96,2% głosujących38. W zwycięstwo to swój 
wkład wnieśli również ludzie w marynarskich mundurach. 85 * 87 88 89

85 W. Szczerkowski. Niektóre uwagi o pracy partyjno-politycznej w Marynarce 
Wojennej PRL w latach 1945—4970. Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Woj
skowych Marynarki Wojennej nr 5, Gdynia 1970, s. 12, (aneks).

*» AMW, ZPW MW. t. 67/9, k. 256. Raport z odprawy MO, UBP, WP w 16 DP 
z 4.4.1946 r. oraz t. 67/10, k. 173. Raport kpt. mar. M. Brandysa, i ,t. 67/14, k. 440.

87 AMW, Siztab Główny MW, t. 2057/60, k. 1. Rozkaz specjalny p.o. DMW 
z 27.6.1946 r.

88 AMW, ZPW MW, t. 67/3, k. 255—257. Meldunek szefa Oddziału Organiza
cyjnego ZPW MW do z-cy sizefa Sztabu Głównego MW ds. polit.-wych. z 2.7.1946 r.

89 R. Wapiński. Pierwsze lata władzy ludowej na Wybrzeżu Gdańskim. Gdańsk 
1970, k. 126.
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Działalność aparatu polityczno-wychowawczego i brygad agitacyjno- 
-propagandowych kontrolowali przedstawiciele ZPW MW na czele z je
go szefem kmdr. por. Józefem Lebiedziem i przedstawicielem GZPW 
WP. Korygowali oni na bieżąco powstałe niedociągnięcia, głównie do
tyczące spraw organizacyjnych, wyżywienia brygad, kolportażu mate
riałów propagandowych i prasy. W pracy brygad wyróżnili się m.in. 
por. por. mar. Tadeusz Kropiniewicz, Sebastian Wysoczański, Seweryn 
Styczyński, ppor. ppor. mar. Stanisław Stopczyk, Wacław Majchrzak 
oraz marynarze byli żołnierze Francuskiego Ruchu Oporu40.

W dniach 13 i 14 lipca 1946 r. odbył się w Domu Żołnierza w Gdań- 
sku-Wrzeszczu Okręgowy Zlot Żołnierzy Aktywistów (uczestników akcji 
referendalnej). Podczas zlotu uczestnicy podkreślali szczególne znacze
nie zwycięstwa w referendum ludowym dla przyszłości kraju. Najlep
szym wręczono nagrody i dyplomy pochwalne. Ż Marynarki Wojennej 
otrzymali je: por. mar. T. Kropiniewicz (DOM MW), bsmt J. Zdębelak 
i trzech marynarzy. Zlot zakończył się zwiedzaniem portu, stoczni oraz 
zabawą ludową41.

Po zakończeniu akcji szef GZPW WP w swoim zarządzeniu z 5 lipca 
1946 r. podziękował wszystkim biorącym udział w zabezpieczeniu refe
rendum, twierdząc, że: „...był to wielki egzamin polityczny dla naszego 
wojska — zdany na bardzo dobrze”42.

Referendum ludowe przyczyniło się w znacznym stopniu do wzro
stu świadomości politycznej społeczeństwa. Było dla uczestników akcji 
pierwszą próbą tak złożonej działalności w terenie i zbiorem doświad
czeń wykorzystanych w następnej wielkiej akcji społeczno-politycznej.

c. Wybory do Sejmu Ustawodawczego RP

Zwycięstwo w referendum ludowym poważnie wzmocniło lewicę. 
Stopniowa normalizacja życia społecznego, poprawa warunków byto
wych, zniesienie świadczeń rzeczowych na wsi (6 czerwca 1946 r.) oraz 
polepszenie sytuacji gospodarczej kraju wpłynęło na osłabienie pozycji 
PSL. Polityka państw zachodnich wymierzona przeciw państwom de
mokracji ludowej dodatkowo powodowała dezorientację znacznej części 
społeczeństwa polskiego.

Opozycja dysponując jeszcze poważną siłą nie chciała dać za wygra
ną. Żbrojne podziemie szeroko prowadzoną działalnością terrorystycz- 
no-propagandową wsparło te poczynania.

Całością akcji zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa w okresie wy
borów do Sejmu kierowała Państwowa Komisja Bezpieczeństwa. Zada
nia wojska w akcji przedwyborczej określały wytyczne wydane przez 
nią 17 lipca, uzupełnione dalszymi dyrektywami oraz rozkaz Naczelnego 
Dowódcy WP z 4 listopada 1946 r. Rozkaz ten do strony organizacyjnej 
określał udział wojska w kampanii przedwyborczej i ustalał dlań dwa 
zasadnicze zadania: propagandowo-agitacyjne oraz ochronno-bojowe.

Zgodnie z rozkazem cały kraj podzielono na cztery strefy bezpie

40 Przypis nr 30.
41 AMW, ZPW MW, t. 67/9, k. 300. Sprawozdanie por. mar. T. Kropiniewicza 

dla szefa ZPW MW z 15.7.1946 r.
42 AMW, ZPW MW, t. 67/3, k. 210—217. Zarządzenie GZPW WP n/ 16 z 5.7. 

1946 r.
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czeństwa, w których do ochrony danego terenu i prowadzenia pracy 
wyjaśniającej powołano wojskowe grupy ochronno-propagandowe 
(GOP). Województwo gdańskie znalazło się w strefie ,,C” — słabo za
grożonej.

W skali wojska działalnością GOP kierowali: Sztab Generalny WP 
i Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy WP. Na terenie okręgów 
wojskowych odpowiedzialnymi były ich dowództwa, które w wojewódz
twach tworzyły Kierownictwa Wojewódzkie Akcji Propagandowej 
(KWAP). Dowódca Okręgu Wojskowego nr 2 swoim rozkazem z 9 li
stopada 1946 r. powołał KWAP w Gdańsku, na czele z mjr. Jerzym 
Krupińskim z ZPW OW-248.

Marynarka Wojenna otrzymała zadania prowadzenia akcji przedwy
borczej samodzielnie w trzech powiatach: gdańskim, morskim i lębor
skim. Wspólnie z 16 DP w sztumskim, tczewskim, kwidzyńskim, staro
gardzkim, kościerskim, kartuskim, malborskim, elbląskim oraz w Gdań
sku, Gdyni i Sopocie. Na Pomorzu Zachodnim prowadzono akcję sa
modzielnie w powiecie wolińskim.

Na podstawie rozkazu p.o. dowódcy Marynarki Wojennej z 4 listo
pada 1946 r. całością prac organizacyjnych w okresie przygotowawczym 
kierował szef ZPW MW kmdr por. J. Lebiedź. Rozkaz ten wyznaczał 
oficerów, podoficerów i marynarzy wchodzących w skład GOP, okre
ślał ich uzbrojenie, wyposażenie itp.* 44

W Marynarce Wojennej już w lipcu 1946 r. na podstawie doświad
czeń z poprzedniej batalii politycznej rozpoczęto wstępne przygotowa
nia. Zarząd Polityczno-Wychowawczy MW wykorzystywał do prowa
dzenia agitacji liczne imprezy organizowane na Wybrzeżu w związku ze 
Świętem Morza, rocznicą powstania PKWN, Dniem Wojska Polskiego. 
Rozwijano dalszą współpracę z organizacjami politycznymi i społecz
nymi. Z Komitetem Wojewódzkim PPR w Gdańsku, komitetami miej
skimi i zakładowymi utrzymywano stałe kontakty. Dużo uwagi poświę
cano także współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Żołnierza, Ligą Mor
ską, Polskim Związkiem Zachodnim, Ligą Kobiet, Związkiem Walki 
Młodych itd.

Nie zapomniano o młodzieży szkolnej. Jesienią 1946 r. tylko na te
renie Gdyni i Gdańska objęto pogadankami około 7 tys. uczniów w 40 
szkołach. Ważną rolę w oddziaływaniu na społeczeństwo w dalszym cią
gu odgrywał Dom Marynarki Wojennej, którego imprezy kulturalno- 
-rozrywkowe i projekcje filmów oglądało łącznie: we wrześniu 15 166 
osób, a w październiku 17 841 osób45.

W jednostkach Marynarki Wojennej popularyzowano najlepsze do
świadczenia z pracy brygad agitacyjno-propagandowych z referendum 
ludowego. Okresowo wysyłano prelegentów i zespoły artystyczne w ten 
teren, gdzie brygady poprzednio pracowały.

W pracy polityczno-wychowawczej z marynarzami podczas pogada

13 AMW, ZPW MW, t. 67/19, k. 117. Rozkaz dowódcy OW-2 nr 00362 z 9.11. 
1946 r.

44 AMW, ZPW MW, t. 67/1, k. 148. Rozkaz specjalny p.o. DMW z 14.11.1946 r.
45 AMW, ZPW MW, t. 67/6. Sprawozdania Domu MW, k. 1067—1070 za wrze

sień 1946 r. z 5.10.1946 r., k. 1075 za październik 1946 r. z 6.11.1946 r. oraz W. Szczer- 
kowski. Niektóre uwagi..., op. cit., s. 13.
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nek, gawęd i spotkań eksponowano następującą tematykę np. w sierp
niu „Polska w obliczu wyborów”, ,,Po głosowaniu ludowym”, „Kto na
prawdę pomaga Polsce”. Od listopada 1946 r. głównym zadaniem apa
ratu polit.-wych. stało się przygotowanie do akcji wyborczej46.

Od tego miesiąca rozpoczęto intensywne przygotowania organiza
cyjne, a mianowicie: ustalono składy GOP, wyznaczono rejony działa
nia, zapoznawano się z terenem. Szczególnie dotyczyło to oficerów wy
znaczonych na kierowników GOP. Pojechali oni do miejscowości, w któ
rych mieli zabezpieczać kampanię wyborczą. Dla wszystkich oficerów 
przewidzianych na kierownicze stanowiska zorganizowano w pierwszej 
połowie miesiąca szkolenie w dowództwie 16 DP (Gdańsk) i 12 DP 
(Szczecin). Program szkolenia przewidywał 8 godzin wyszkolenia bojo
wego, 12 politycznego, 8 „argumentów przeciw wrogiej propagandzie” 
i 20 godzin metodyki47.

Od 28 listopada do 4 grudnia 1946 r. w Kadrze MW przeprowadzono 
specjalne szkolenie dla wszystkich członków GOP (ochotników) woj. 
gdańskiego48 49. Podobne szkolenie zorganizowano w Szczecinie dla człon
ków GOP woj. szczecińskiego, w tym kadry i marynarzy z Szczeciń
skiego Obszaru Nadmorskiego (SON).

Program przewidywał: wyszkolenie polityczne (8 tematów po 2 go
dziny) m.in. „Znaczenie wyborów i zadania GOP”, „Granica zachodnia 
a sprawy wewnątrz kraju”, „Kogo nazywamy — reakcją”, „Nie ma 
prześladowań religii w Polsce”; wyszkolenie bojowe (6 tematów w wy
miarze 17 godzin); regulaminy wojskowe (2 tematy po 3 godziny); wy
szkolenie strzeleckie (1 temat 4 godziny) oraz ćwiczenia praktyczne 
w terenie4”.

Szkoleniem w Gdańsku kierował dowódca Kadry MW kmdr ppor. 
Franciszek Dąbrowski. Po jego zakończeniu utworzono 45 GOP.

W dniu 4 grudnia 1946 r. przed wyjazdem w teren w Gdyni-Oksy- 
wiu i Gdańsku Nowym Porcie odbył się przegląd w/w grup, potwier
dzający dobre przygotowanie. Podział GOP do poszczególnych powia
tów był uzależniony od sytuacji w terenie oraz od ilości obwodów gło
sowania.

Ze składu osobowego Marynarki Wojennej na województwo gdań
skie wyznaczono 3 członków kierownictwa wojewódzkiego, 3 kierowni
ków powiatowych, 2 ich zastępców, 6 kierowników brygad artystycz
nych, 11 lektorów, 1 członka kierownictwa powiatowego, 45 kierowni

4,1 AMW, ZPW MW, t. 67/3, k. 213—215. Wytyczne GZPW WP do pracy polit.- 
-wych. na m-c lipiec, sierpień 1946, z 5.7.1946 r. oraz k. 296—297. Zarządzenie szefa 
GZPW WP nr 30 z 6.10.1946 r. o tematyce pracy polit.-wych. na listopad 1946 r.

47 W. Radziszewski, Marynarka Wojenna w latach 1945—4949, Gdańsk 1976, 
s. 126 oraz CAW, prot. 465/57, t. 265, k. 752—754. Program szkolenia dowódców 
GOP i ich zastępców ds. polit.-wych.

48 Rozkaz tajny p.o. DMW nr 49 z 27.11.1946 r. dot. akcji przedwyborczej. Fo
tokopia w posiadaniu autora.

49 AMW, ZPW MW, t. 67/5, k. 897—904. Program szkolenia brygad ochronno- 
-propagandowych od 26.11.—3.12.1946 r. z 25.11.1946 r.
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ków GOP i 1 zastępcę. Łącznie wyznaczono 69 oficerów Marynarki Wo
jennej i 91 oficerów z 16 DP50.

W województwie szczecińskim wyznaczono ze składu SON kiero
wnika powiatowego i 4 kierowników GOP51.

Do powiatu lęborskiego skierowano 8 ruchomych grup ochronna- 
-propagandowych. Kierownikiem powiatowym został por. mar. Wiktor 
Bednaruk (SSM), a lektorem por. mar. Edward Łączny (OSMW). Do 
ich bezpośredniej ochrony przydzielono 1 podoficera i 4 marynarzy. 
GOP składały się z oficera, 5 podoficerów i marynarzy przeznaczonych 
do działań propagandowych i 5—7 do ochrony. Dowódcami grup byli 
m.in. ppor. mar. Edward Skóra i ppor. mar. Tadeusz Perenc. Kiero
wnikiem powiatowej ekipy lekarskiej był kpt. mar. lek. Franciszek 
Szumigaj, a artystycznej ppor. mar. Roman Szczepaniak.

W powiecie morskim (z siedzibą w Wejherowie) kierownictwo akcji 
spoczywało w rękach kpt. mar. Władysława Dziadka (zastępca komen
danta OSMW). Jego zastępcą był por. mar. Ryszard Gilewicz, lektorem 
por. Zdzisław Studziński (OSMW). Skierowano tu 14 GOP. W Wejhe
rowie i gminie Krokowa pracowało po dwie grupy. Składały się one 
z oficera, 5 podoficerów', marynarzy wyznaczonych do działań propa
gandowych i 9 do ochrony. Dowódcami GOP byli m.in. por. mar. Wła
dysław Urbański i por. mar. Gwidon Karolczak. W powiecie pracowała 
ekipa lekarska kpt. mar. lek. Jana Sowy i brygada artystyczna ppor. 
mar. Romana Kamińskiego.

Do powiatu gdańskiego — największego w województwie gdań
skim52 skierowano 23 GOP. Kierownikiem powiatowym został por. mar. 
Henryk Tauzowski (z-ca kierownika Stoczni MW ds. polit.-wych.), a je
go zastępcą kpt. mar. Wacław Majrzak (z Flotylli Trałowców, później
szy kierownik akcji w powiecie). Lektorami byli: por. mar. Henryk 
Pietraszkiewicz (OSMW) i ppor. mar. Julian Ochman z dywizjonu ści- 
gaczy. Do ochrony przydzielono 2 podoficerów i 8 marynarzy. Skład 
ruchomych GOP był zróżnicowany. Oprócz oficera do działań propa
gandowych wyznaczono 5 podoficerów i marynarzy, a do ochrony od 
5 do 9. Dowódcami poszczególnych grup byli m.in. ppor. mar. Ludwik 
Janczyszyn, ppor. mar. Czesław Krzynówek i chor. mar. Władysław 
Szczerbowski. W powiecie prowadziła działalność ekipa lekarska (chor, 
mar. felczer M. Parafinowicz) i dwie brygady artystyczne (ppor. mar. 
Jan Stefaniuk i chor. mar. Jan Chrzepała).

W powiecie wolińskim działały cztery GOP, liczące 5 oficerów, 
5 (3) podoficerów i 19 (21) marynarzy. Kierownikiem powiatowym był 
kpt. mar. S. Rakoczy. Dowódcami grup m.in. ppor. mar. Jerzy Borow
ski i ppor. mar. J. Fulara53.

50 CA W, prot. 524/59, t. 220, k. 27—<31. Załącznik nr 2 do rozkazu nr 002 KWA 
GOP w Gdańsku. Łącznie w woj. gdańskim działało 118 GOP oraz MW, ZPW MW 
t. 67/3, k. 302. Zarządzenie GZPW WP z 31.10.1946 r. Polecało ono zorganizować 
w Domu MW dwudniowe kursy dla kierowników grup artystycznych.

51 AMW, ZPW MW, t. 67/16, k. 647—676. Meldunek z-cy d-cy SON ds. polit.- 
-wych. z 18.12.1946 r.

52 J. Siekierzyński. Tworzenie administracji państwowej w województwie gdań
skim (1945—1950), Wrocław 1978, s. 131.

58 AMW, ZPW MW, t. 68/6, k. 111—119, Raport z pracy polit.-wych. SON za 
01. 1947 r. oraz przypis nr 51.
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Skład sił wyznaczonych przez Marynarkę Wojenną do akcji przed
wyborczej obrazują tabele 2 i 3.

Oprócz wyżej wymienionych do woj. gdańskiego skierowano 7 lek
torów powiatowych, 2 zespoły artystyczne (powiaty kościerski i sztum
ski), zespół artystyczny Domu MW w dyspozycji KWAP oraz 4 ekipy 
lekarskie (powiaty: elbląski, tczewski, kościerski i sztumski).

Łącznie ze składu osobowego Marynarki Wojennej wyznaczono na 
stałe do akcji przedwyborczej około 880 oficerów, podoficerów i mary
narzy, w tym na obszarze województwa gdańskiego około 85054. Ponad
to w miarę potrzeby doraźnie kierowano kilkuosobowe grupy oficerów 
do Gdańska, Sopotu, Gdyni, Starogardu, Malborka, Sztumu, Nowego 
Dworu, Elbląga i Kwidzyna55.

Akcję przedwyborczą podzielono na dwa etapy. W pierwszym eta
pie, który trwał od 5 do 22 grudnia 1946 r. przeprowadzono, podobnie 
jak w akcji referendalnej, spotkania, pogadanki, zebrania i wiece wśród 
mieszkańców miast i wsi. Szeroko kolportowano prasę, broszury, druki 
ulotne, afisze agitując m.in. za listą wyborczą Bloku Demokratycznego 
i pokazując wsteczną działalność PSL. Na przykład w powiecie mor
skim przeprowadzono 19 wieców z udziałem ok. 3800 mieszkańców, 
258 pogadanek i gawęd (ok. 15 tys. uczestników) i rozkolportowano 18 
tys. egzemplarzy gazet i czasopism. Z kolei w powiecie wolińskim od 
5 do 13 grudnia przeprowadzono m.in. 14 zebrań5".

Oprócz działalności propagandowo-agitacyjnej i kulturalno-rozryw- 
kowej (zespoły artystyczne) nie zapomniano o niesieniu pomocy miej
scowej ludności. M.in. uruchomiono stację pomp w Wierzchucinie i po
zytywnie załatwiono podłączenie do sieci elektrycznej gromady Szemud. 
Niemniej ważnym było niesienie pomocy medycznej i czuwanie nad 
stanem bezpieczeństwa publicznego. W gminie Luzino (powiat morski) 
GOP zlikwidowała bancie rabunkową, odzyskując dwa karabiny. Po
dobnie w innych gminach po przybyciu wojska bandy zaniechały swej 
działalności57.

Po zakończeniu pierwszego etapu grupy woj. gdańskiego zostały 
skoszarowane z Kadrze MW (Gdańsk-Nowy Port), gdzie przez okres 
świąt miały możliwości odpoczynku, wymiany doświadczeń i dalszego 
szkolenia zorganizowanego przez KWAP. Część grup po uroczystym po
witaniu przebywała w macierzystych jednostkach58.

Dowództwo Marynarki Wojennej wysoko oceniło dotychczasową pra
cę GOP. W porozumieniu z Kierownictwem Wojewódzkim Akcją w spe-

54 AMW, ZPW MW, t. 68/17, k. 50, Meldunek z-cy d-cy MW ds. polit.-wych. 
do szefa GZPW WP z 23. 1. 1947 r. i k. 661—666, Rozkaz KWAP na woj. gdań
skie nr 0013 z 18. 12. 1947 r. wraz z załącznikiem nr 1 oraz obliczenia własne au
tora. Najwięcej oficerów, podoficerów i marynarzy wyznaczono z Kadry MW, dy
wizjonu okrętów podwodnych i Szkoły Specjalistów Morskich.

55 W. Szczerkowski, Niektóre uwagi..., op. cit., s. 13.
Źródło: jak tabela nr 1

56 AMW, ZPW MW, t. 67/19, k. 128—145, Sprawozdanie kierownika powiato
wego na powiat morski z 12. 1947 r. oraz przypis nr 51.

57 AMW, ZPW MW, t. 67/19, k. 138—139, t. 68/6, k. 146 oraz t. 68/18, k. 29, 
Sprawozdania okresowe kierowników powiatowych z pow. morskiego i gdańskiego.

58 AMW, ZPW MW, t. 67/3, k. 325—326, Wytyczne GZPW WP do z-ców do
wódców OW i MW ds. polit.-wych. z 11. 12. 1946 r.

118



Skład grup ochronno-propagandowych skierowanych 
przez Marynarkę Wojenną

Tabela 2

Powiat Ilość 
GOP

Numeracja 
GOP

Liczba 
gmin

Ze składu GOP 
w och- w prop.p F ronię

Łącznie w GOP 
ofic. podofic- i mar.

lęborski 8 1/1—1/8 8 40 40 8 80
morski 14 1/9—1/22 12 70 126 14 196
gdański 23 1/23—/45 23 115 167 23 282
woliński 4 259—262 4 12 17 5 24
Razem: 49 — 47 237 350 50 582

Źródło: AMW, 
524/59,

ZPW MW, 
t. 220, k. 27-

t. 67/18, k.
■31.

111—119, t. 67/16, k. 661--665 i CAW, prot.

Tabela 3
Skład sił Marynarki Wojennej zaangażowanych na stałe w akcję przedwyborczą 

w wyznaczonych powiatach

Źródło: jak tabela nr 2'

Powiat
Kier, powiat, 

pod
ofic. ofic. 

mar.

Ilość
GOP

Skład GOP 
pod

ofic. ofic. 
mar.

Brygady 
artyst. 

pod
ofic. ofic. 

mar.

Ekipy 
medyczne 

pod
ofic. ofic. 

mar.

Łącznie 
pod

ofic. ofic. 
mar.

lęborski 2 5 8 8 80 1 27 1 1 12 113
morski 3 5 14 14 196 1 33 1 1 19 235
gdański 4 10 23 23 282 2 60 1 1 30 353
woliński 1 — 4 5 24 — — — — 6 24
Razem: 10 20 49 50 582 4 120 3 3 67 725

cjalnym rozkazie z 24 grudnia 1946 r. wyróżniło za sumienność i ofiar
ność 53 oficerów51'.

Od pierwszych dni stycznia 1947 r. wszyscy uczestnicy akcji przed
wyborczej byli w terenie. Część GOP działała już od 28 grudnia 1946 r. 
do 21 stycznia 1947 r. jako grupy stałe, mające ochraniać lokale wy
borcze. Co drugi dzień członkowie grup wykonywali tzw. „marsze pro
pagandowe”. Pozostałe grupy poruszały się po trasach wyznaczonych 
przez KWAP. Działały one od 3 do 21 stycznia 1947 r.°“.

Formy i metody oddziaływania były podobne, ilościowo intensyw
niejsze, opierające się w większym stopniu na aktywie terenowych or
ganizacji społecznych. Większość wystąpień ludzi w marynarskich mun
durach „przyjmowano pozytywnie i mocno je oklaskiwano”01.

Od 16 do 20 stycznia dla zapewnienia bezpieczeństwa w garnizo
nach dowódca Marynarki Wojennej rozkazał wzmóc czujność, podnieść 59 60 

59 AMW, ZPW MW, t. 67/19, k. 140, Rozkaz p.o. DMW nr 24 z 24. 12. 1946 r.
60 W. Radziszewski, Marynarka Wojenna..., op. cit., s. 129 podaje, że grupy 

doraźnie wzmocniono 34 oficerami oraz 93 podoficerami i marynarzami. W doku
mentach źródłowych informacje te nie potwierdzają się.

91 AMW, ZPW MW, t. 681/15, k. 39. Sprawozdanie ZPW MW za 12. 1946 r. 
z 11. 1. 1947 r.
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dyscyplinę i stan gotowości bojowej w podległych oddziałach. Zwięk
szono liczbę wart, patroli oraz zorganizowano plutony interwencyjne 
np. w Gdyni cztery, Wejherowie dwa, Świnoujściu jeden62 * 64. Dodatkowo 
do ochrony lokali i członków Komisji Wyborczych w pow. gdańskim 
p.o. dowódca Marynarki Wojennej wyznaczył kmdr. por. Antoniego Ko- 
wrygę dowódcą pododdziału ochrony w sile 2 oficerów, 6 podoficerów 
i 40 marynarzy, wyposażoną w dwa samochody ciężarowe68.

Powyższe działania przyczyniły się do sparaliżowania zbrojnego pod
ziemia. Niemniej jednak zdarzały się pojedyńcze wypadki świadczące 
o-istniejącym zagrożeniu. Na przykład wieczorem 7 stycznia 1947 r. 
w Wejherowie uzbrojona w broń niemiecką 9-osobowa grupa ludzi 
pobiła i wypytywała napotkanego żołnierza o stacjonującą w mieście 
jednostkę Marynarki Wojennej. W Świnoujściu usiłowano napaść na 
mieszkanie kierownika akcji przedwyborczej na powiat woliński, 
a w Międzyzdrojach uzbrojona i umundurowana grupa ludzi, podająca 
się za żołnierzy WP namawiała do glosowania na listę PSL. W powiecie 
morskim jedna z GOP schwytała 2 rabusiów bydła, odnalazła skradzione 
towary z Gdyni oraz 2 karabiny.

Dzień wyborów do Sejmu Ustawodawczego — 19 stycznia 1947 r. — 
przebiegł spokojnie. Ludność masowo wzięła udział w głosowaniu, dzię
ki m.in. bardzo aktywnej akcji politycznej zorganizowanej przez woje
wódzki Komitet Wyborczy Bloku Stronnictw Demokratycznych w Gdań
sku na czele z PPR. Udało się także pozyskać przywódców autochtonów 
i tzw. „Króla Kaszubów” Gniecha, którzy wystąpili z PSL. Uruchomio
no dla wyborców dwa dodatkowe pociągi osobowe, wąskotorówkę oraz 
ponad 500 samochodów. Wydano również gazetę jednodniową „Z życia 
Wybrzeża” i specjalny numer „Dziennika Bałtyckiego”84.

Kadra i marynarze z jednostek Marynarki Wojennej głosowali 
w specjalnych Wydzielonych Obwodach Głosowania. Na Oksywiu w ob
wodzie nr 54 głosowało Dowodztwo, Zarząd Polityczno-Wychowawczy, 
Sztab Główny Marynarki Wojennej, Oficerska Szkoła MW, załogi okrę
tów, jednostki nadbrzeżne oraz pracownicy Stoczni MW. Przewodniczą
cym Komisji Wyborczej został kmdr ppor. Michał Łuczeczko. W Gdań- 
sku-Nowym Porcie głosowała Kadra MW w Wydzielonym Obwodzie 
Głosowania nr 55. Przewodniczącym Komisji został por. mar. Henryk 
Tauzowski.

W Świnoujściu powołano odrębny Wydzielony Obwód Głosowania. 
Komisji Wyborczej przewodniczył kpi. mar. S. Rakoczy. Kadra i mary
narze z Kołobrzegu oddawali swe głosy w Koszalinie65 * *.

Głosowanie w Marynarce Wojennej odbyło się sprawnie, bez żad
nych zakłóceń.

Jedna z grup propagandowych kierowana przez zastępcę dowódcy 
Kadry MW ds. polit.-wych. kmdr. ppor. Bohdana Kosińskiego (był kan

02 AMW, SG MW, t. 35/4k„ ZPW MW t. 68/14, k. 10 oraz SON, t. 62/7, k. 17.
38 AMW, ZPW MW ,t. 67/18, k. 617, Zarządzenie p.o. DMW z 13. 12. 1946 r.
64 Tamże, k. 31—35, Sprawozdanie z akcji GOP na terenie woj. gdańskiego 

z 27. 1. 1947 r., k. 678, Meldunek z-cy dowódcy SON ds. polit.-wych. z 28. 12. 1946 r.
t. 68/14, k. 5, Raport z-cy dowódcy 52 bsap ds. polit.-wych. z 8. 1. 1947 r. oraz
t. 68/15, k. 61, Sprawozdanie ZPW MW za 1. 1947 r. z 15. 2. 1947 r.

08 AMW, SG MW, t. 8/14, k. 802—804, Rozkazy p.o. DMW nr 91 i 99 z 5 i 16.
12. 1946 r.
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dydatem na posła z ramienia PPS w woj. lubelskim) prowadziła owoc
ną działalność w powiatach: włodawskim, chełmskim i krasnystawskim66.

Wybory przyniosły pełne zwycięstwo Bloku Demokratycznego. 
W okręgu gdańskim czynnikiem ułatwiającym był fakt, że wszystkie 
siły demokratyczne wystąpiły z jedną listą wyborczą (nr 3), a w okręgu 
gdyńskim szanse PSL (lista nr 4) zostały pomniejszone wysunięciem 
..Listy Ziemi Kaszubskiej” (nr 1).

Łącznie na Wybrzeżu Gdańskim głosowało 374 606 osób. Z 17 man
datów poselskich tylko jeden otrzymało PSL". Do zwycięstwa Bloku 
Stronnictw Demokratycznych w wyborach do Sejmu Ustawodawczego 
RP w znacznej mierze przyczyniła się działalność Wojska Polskiego, 
w tym głównie grup ochronno-propagandowych. Grupy te wystawiane 
przez Marynarkę Wojenną, przeprowadziły około 1800 wieców i spot
kań w 433 wsiach, w których wzięło udział około 140 tys. osób. Rozkol
portowały około 125 tys. egzemplarzy różnych wydawnictw propagan
dowych. Utworzono 417 komitetów obywatelskich Bloku Stronnictw 
Demokratycznych oraz przyczyniono się do powstania 64 kół PPR, 60 
kół PPS, 20 kół SL i 3 kół SD, a także do rozpadu 42 kół SL. Te ostat
nie dane z konfrontacji ze sprawozdaniami KWAP w Gdańsku wydają 
się być zawyżone08.

Po zakończeniu wyborów Dowództwo Marynarki Wojennej na czele 
z kontradmirałem Adamem Mohuczym w dniu 25 stycznia 1947 r. spot
kało się z wyróżniającymi uczestnikami akcji ochronno-propagandowej 
na wspólnym obiedzie. Za szczególne zasługi w umacnianiu władzy lu
dowej na Wybrzeżu 42 oficerów oraz 51 podoficerów i marynarzy 
przedstawiono do odznaczeń państwowych.

W trzy dni później w kinie „Światowid” w Gdańsku zorganizowano 
zlot aktywistów GOP, którzy podzielili się swymi doświadczeniami 
z pracy w terenie09.

Całość działalności GOP na terenie kraju podsumowano na central
nym zlocie uczestników akcji, który odbył się 8 lutego 1947 r. W imie-

f 6 S. Stopczyk, Relacja z pracy partyjno-politycznej w Marynarce Wojennej 
w latach 1945—1947, AMW, t. 146, k. 24, Grupa składała się z 2 oficerów (w tym 
autora), podoficera i 2 marynarzy.

67 R. Wapiński, Pierwsze lata..., op. cit., s. 136.
68 W. Szczerkowski, Niektóre uwagi..., op. cit., s. 14, R. Wapiński, Pierwsze 

lata..., op. cit., s. 135 podaje w poarciu o Archiwum KW PZPR w Gdańsku, że 
GOP na Wybrzeżu Gdańskim zorganizowały 3 466 zebrań i gawęd. Najpełniejsze 
wydają się dane KWAP (GOP) w Gdańsku. W sprawozdaniach z pierwszego 
i drugiego etapu akcji przedwyborczej (CAW, prot. 524/59, t. 220, k. 91—96 i 210— 
249) oraz w sprawozdaniu końcowym (AMW, ZPW MW, t. 68/18, k. 6—35) w woj. 
gdańskim przeprowadzono 237 wieców, 352 zebrań i gawęd, 263 występów arty
stycznych w 1154 wsiach (na 1192), obejmując nimi około 226 tys. mieszkańców. 
Rozkolportowano ponad 600 tys. egz. materiałów propagandowych i gazet. Utwo
rzono 1118 Komitetów Obywatelskich. Przyczyniono się do powstania 17 kół PPR, 
7 PPS, 27 SL oraz rozwiązano 97 kół PSL. Lekarze w 161 miejscowościach zba
dali 13 176 osób. Ujęto również 7 członków zbrojnego podziemia, odzyskując 4 ka
rabiny.

69 AMW, ZPW MW, t. 68/6, k. 158, Raport z-cy dowódcy Kadry MW ds. polit.- 
-wych. z 1. 1947 r. oraz t. 67/17, k. 71, Rozkaz okolicznościowy p.o. DMW z 26. 1, 
1947 r.
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niu Naczelnego Dowództwa WP serdeczne podziękowania uczestnikom 
zlotu złożył Marszałek Polski Michał Rola-Żymierski70.

Udział ludowej Marynarki Wojennej w najważniejszej batalii poli
tycznej — wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. był wyrazem 
jej klasowego charakteru. Dzięki m.in. ofiarnej postawie nacechowanej 
zapałem i zaangażowaniem kadry i marynarzy, społeczeństwo zdecydo
wanie opowiedziało się za realizacją dalszych reform i szybką odbudo
wą zniszczonego kraju. W toku rewolucyjnych przeobrażeń stanowiła 
ona na Wybrzeżu realną siłę, narzędzie utrwalające powstający ustrój 
oraz kształtujące nowy typ socjalistycznych stosunków społeczno-poli
tycznych i gospodarczych.

d. Akcja łączności miasta z wsią
Pierwszą zinstytucjonalizowaną formą działalności wojska na wsi po 

wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. była akcja łączności 
miasta z wsią. Rozpoczęła się ona w dniu 14 marca 1947 r. z chwilą 
wydania zarządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Minister
stwa Rolnictwa i Reform Rolnych powołującego Przysposobienie Rolni
cze i Wojskowe (PRW).

Przysposobienie miało na celu podniesienie poziomu gospodarczego 
i oświaty na wsi poprzez powszechne kształcenie zawodowe, wychowanie 
fizyczne, przysposobienie wojskowe oraz wychowanie społeczno-obywa- 
telskie młodzieży wiejskiej. Chodziło o jak najszybsze włączenie środo
wiska wiejskiego w nurt zachodzących przemian gospodarczych i poli
tycznych w państwie.

Udział wojska (w tym i Marynarki Wojennej) w pracy PRW był po
wszechny. Dominującą rolę w tym względzie odegrał aparat polityczno- 
-wychowawczy, który miał z pomocą podległych jednostek wojskowych 
zorganizować intensywne szkolenie junaków oraz zaktywizować Rady 
Oświaty Rolniczej.

Znacznej pomocy, szczególnie w zakresie szkolenia ideologicznego 
udzielały Koła Pracy Społecznej (KPS) — organizacje ideowo-politycz- 
ne skupiające kadrę ludowego Wojska Polskiego.

Odpowiedzialnością za prawidłową pracę PRW w danym powiecie 
(lub gminie) obciążano z reguły jednego z oficerów polit.-wych., który 
wchodził w skład Rady Oświaty Rolniczej. Do jego obowiązków nale
żało kontrolowanie działalności kadr organizacji, stałe doskonalenie po
lityczno-społeczne instruktorów gminnych oraz polityczne oddziaływa
nie na aparat oświaty rolniczej. W maju 1947 r. wojsko przejęło opiekę 
nad PRW w 196 powiatach na ogólną liczbę 270 powiatów w kraju71.

Na terenie województwa gdańskiego utworzono 104 hufce i 941 ze
społów PRW obejmujących 8306 junaków. Na 117 instruktorów gmin

70 CAW, prot. 524/59, t. 220, k. 139, Sprawozdanie z Centralnego Zlotu GOP 
z 8. 2. 1947 r.

71 S. Chojecki, M. Jaworski, Udział wojska w umacnianiu sojuszu robotniczo- 
-chłopskiego, Z historii tamtych lat..., op. cit., s. 121—123. Działalność PRW w woj
sku regulował rozkaz MON nr 50 z 20. 3. 1947 i Instrukcja GZPW WP z 11. 4. 
1947 r. oraz kolejne zarządzenia szczegółowe. Na terenie kraju PRW objęło ok. 
209 tys. junaków w 2053 hufcach i 16 888 zespołach.
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nych PRW 46 było żołnierzami. Wojsko objęło opieką 7 z 11 istniejących 
powiatów72.

Marynarka Wojenna udzielała daleko idącej pomocy Przysposobie
niu Rolniczemu i Wojskowemu. Marynarze otoczyli opieką powiat mor
ski (52 morski batalion saperów), lęborski (32 batalion łączności) i gdań
ski (Szkoła Specjalistów Morskich). Ten ostatni otaczano opieką wspólnie 
z 16 Dywizją Piechoty, która była odpowiedzialna za gminy po lewej stro
nie Wisły. Powiatem wolińskim opiekował się Szczeciński Obszar Nad
morski, a częścią powiatu słupskiego (gminy wokół Ustki) Kadra MW 73 74.

Oprócz szkolenia programowego junacy brali udział w licznych im
prezach masowych o charakterze propagandowym, między innymi w do
żynkach połączonych z obchodami rocznicy reformy rolnej, w wiecach 
i zlotach71.

Pomimo pewnych trudności PRW wykonało postawione przed nim 
zadania, włączając młodzież wiejską w nurt aktywnej pracy i przeo
brażeń zachodzących w kraju75 *.

Przysposobienie Rolnicze i Wojskowe dało początek Powszechnej Or
ganizacji ,,Służ?a Polsce”. Był to wstępny etap akcji łączności miasta 
z wsią.

Wiosną 1948 r. wojsko kolejny raz wystąpiło z pomocą dla wsi. 
Oprócz udziału marynarzy w żniwach m.in. w powiecie gdańskim, mor
skim, słupskim70 wprowadzono nową formę pomocy. Utworzono wojsko
we brygady remontowe w Ośrodkach Maszyn Rolniczych (OMR).

Marynarka Wojenna zorganizowała 7 brygad remontowych. Praco
wały one w powiatach: gdańskim, morskim, kartuskim, słupskim i ka
mieńskim na Pomorzu Zachodnim. Brygady choć z początku spotykały 
się z obojętnością, a nawet nieprzychylnym stosunkiem swą intensywną 
pracą zyskały sobie znaczne uznanie mieszkańców wsi. Naprawiano trak
tory, maszyny rolnicze, popularyzowano idee mechanizacji rolnictwa, 
przeprowadzano pogadanki i kolportowano prasę. Przykładowo w Kar
tuzach znaleziono 6 bezczynnie stojących traktorów i maszyn rolniczych 
a w miejscowości Rekowo naprawione traktory zdołały zaorać jeszcze 
ICO ha ziemi77.

Pierwsze ekipy łączności miasta z wsią zostały zorganizowane przez 
robotników „Ursusa” w sierpniu 1948 r. Zakłady te ogłosiły apel do 
wszystkich fabryk w kraju wzywając do roztoczenia opieki nad ośrod
kami maszynowymi.

Po II Plenum KC PZPR (20—21 kwietnia 1949 r.), na którym po
święcono wiele uwagi akcji ekipy łączności miasta z wsią powstawały 

72 AMW, ZPW MW, 68/19, k. 6—20. Sprawozdanie z pracy PRW za okres 15. 
3. — 30. 5. 1947 r. z 28. 6. 1947 r.

78 AMW, ZPW MW, t. 68/24, k. 35, Zarządzenie ZPW MW nr 10/Org. z 30. 5.
74 AMW, ZPW MW, t. 68/19, k. 71, Zarządzenie ZPW MW nr 20/Org. z 29. 8.
75 Tamże, k. 85, Zarządzenie polustracyjne Kadry MW z 18. 9. 1947 r.
7,1 AMW, ZPW MW, t. 132/20, k. 400. Meldunek z-cy d-cy SSM ds. polit.-wych. 

dotyczący akcji żniwnej z 27. 7. 1948 r.
77 AMW, ZPW MW, t. 132/27, k. 57. Instrukcja ZPW MW nr 03 z 1. 4. 1948 r. 

o pracy brygad wojskowych w OMR. T. 132/20, k. 440—456, Sprawozdania z dzia
łalności brygad remontowych MW z 4—5. 1348 r.. t. 132/26, k. 379, Sprawozdanie 
z akcji brygad remontowych MW z 5. 1948 r. Ogółem w WP zorganizowano 53 
brygady, które wyremontowały m.in. 860 traktorów i maszyn rolniczych.
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we wszystkich województwach. W pierwszych ekipach robotniczych 
znajdowali się głównie lekarze wojskowi78.

W myśl instrukcji szefa GZPW WP gen. bryg. Mieczysława Wą- 
growskiego nr 016 z 23 lipca 1949 r. powyższa akcja została uznana 
za jedno z najważniejszych zadań partyjno-politycznych w Siłach Zbroj
nych.

W jednostkach Marynarki Wojennej akcja łączności miasta z wsią 
rozpoczęła się praktycznie we wrześniu. Na szczeblu oddziału zostały 
powołane komisje łączności w składzie: członek komitetu partyjnego, 
członek zarządu KPS, członek zarządu ZMP oraz trzech innych przed
stawicieli kadry i marynarzy. Zasadniczym ich zadaniem było organi
zowanie z ekipami robotniczymi wspólnych wyjazdów na wieś. Kilku
osobowe grupy wojskowe zazwyczaj wchodziły w skład ekip z fabryk 
i zakładów pracy, ale z czasem występowały również samodzielnie. Wy
jeżdżano wyłącznie w niedziele i dni świąteczne.

Podczas pobytu na wsi grupy marynarskie najczęściej wygłaszały 
prelekcje, pogadanki i odczyty na tematy aktualne, obronności kraju oraz 
polityki partii wobec wsi. Pomagały ukierunkować działalność ekip ro
botniczych.

W Marynarce Wojennej powołano 18 ekip łączności, 10 w woj. gdań
skim i 6 w woj. szczecińskim79. Każda z nich po nawiązaniu kontaktów 
z przydzielonym zakładem przemysłowym kilkakrotnie wyjeżdżała na 
wieś. Zachowane sprawozdania pozwalają na wyciągnięcie wniosku, iż 
głównym zadaniem ekip była działalność propagandowa. Przykładowo 
ekipa KPW Gdynia wraz z gdyńską Centralą Węglową we wsiach gmi
ny Stara Kiszewa zorganizowała dwie akademie oraz wygłosiła prelek
cje w związku z Międzynarodowym Dniem Pokoju, z dywizjonu arty
lerii kolejowej wraz z Fabryką Pieców i Centralą Rybną z Darłowa zor
ganizowała prelekcje oraz występ chóru i orkiestry, a z batalionu łącz
ności wraz z Olejarnią „Union” przeprowadziła kilkanaście prelekcji 
(16) pt. „Bitwa o Lenino” i „Miesiąc pogłębiania przyjaźni polsko-ra
dzieckiej” wraz z projekcją filmów w Nowym Porcie i gminie Kosa
kowo80.

Jak wspomina w swoim raporcie zastępca dowódcy dywizjonu okrę
tów podwodnych ds. polit.-wych. kpt. mar. Stanisław Ordon „Chłopi 
podchodzili do ekip z rezerwą. Stosunek ich w okresie początkowym 
był niezbyt przyjazny”8*.  Zdarzały się wypadki nieprzychylnej działal
ności wójtów, chaosu organizacyjnego, a nawet braku orientacji o zada
niach ekip wojskowych (PKP Gdynia)82.

78 S. Chojecki, M. Jaworski, Udział wojska..., op. cit., s. 124—126.
79 AMW, ZPW MW, t. 223/31, k. 31, Plan akcji łączności z wsią jednostek MW 

z 30. 8. 1949 r. Ekipy łączności współpracowały m.in. DMW z Przedsiębiortswem 
Miejskim Sopot (gm. Ryjewo), 31 dan z Miejskimi Zakładami Komunikacyjnymi 
Redłowo (Skarszewy), KPW Kołobrzeg z Przedsiębiorstwem Hartwig (gromady 
Piotrowice i Daszewo), 3 pułk lotniczy MW z gdyńskimi Zakładami Mięsnymi 
(Wejherowo wieś).

80 AMW, ZPW MW, t. 223/16, k. 5190, Sprawozdania z pracy polit.-wych. jed
nostek MW z 9—10. 1949 r.

81 AMW, ZPW MW ,t. 223/17, k. 5659, Sprawozdanie z pracy polit.-wych. dop 
za 10. 1949 r.

82 Tamże, k. 5749, 6228 oraz t. 223/25, k. 575, Sprawozdanie z akcji łączności 
miasta z wsią dywizjonu ścigaczy z 15. 10. 1949 r.
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Po kilku pierwszych wyjazdach sytuacja na wsiach stawała się co
raz bardziej przychylna, tym bardziej, że marynarze nie ograniczali się 
tylko do działań agitacyjno-propagandowych, ale także wykonywali róż
nego rodzaju prace użyteczne i organizowali rozrywkę dla środowiska 
wiejskiego.

Z wielu przykładów można przytoczyć kilka najbardziej charakte
rystycznych. Ekipa łączności SON wspólnie ze Stocznią Rybacką (Świ
noujście) i Tartakiem (Międzyzdroje) zorganizowała występy artystycz
ne i projekcje filmów na dożynkach w Świnoujściu; ekipa Kadry MW 
wraz ze Stocznią (Ustka) zaorała 34 ha ziemi i uporządkowała groby 
radzieckich żołnierzy we wsiach Zalaski i Duninowo, a batalionu łącz
ności — naprawiła budynek szkolny w Pierwoszynie i udzieliła pomocy 
medycznej83.

W pierwszym kwartale 1950 r. po dokonaniu oceny działalności ro
botników i żołnierzy na wsi GZPW WP wprowadził dalsze usprawnie
nia w pracy ekip. Polecał wzmocnić oddziaływanie polityczne i kultu
ralne między robotnikami a żołnierzami. W skład ekip mieli odtąd 
wchodzić odpowiednio dobrani agitatorzy (głównie ze wsi), których za
daniem było m.in. popularyzowanie zagadnień socjalistycznego budow
nictwa na wsi (kolektywizacja indywidualnych gospodarstw rolnych 
i pomoc spółdzielniom produkcyjnym). Zalecano również bardziej za
angażować organizacje partyjne i ZMP jednostek wojskowych oraz 
przeprowadzać przed każdym wyjazdem wspólne instruktaże w Komite
tach Powiatowych PZPR84.

Ruch łączności miasta z wsią zaczął coraz bardziej rozwijać się. Przy 
Komitetach Wojewódzkich PZPR powstały komisje koordynujące akcję 
łączności.

W kwietniu w Marynarce Wojennej funkcjonowało 21 ekip w 15 je
dnostkach. Współpracowały one z 18 zakładami przemysłowymi i fabry
kami utrzymując kontakty z 16 gromadami i 4 gminami nadmorskimi85.

Nowe ekipy łączności utworzono m.in. w OSMW wraz ze Stocznią 
Gdyńską (gmina Śtrzepcz), na ORP „Błyskawica” z gdyńską Parowozo
wnią (gmina Smielna koło Kartuz) i w Szpitalu MW z Fabryką Tłusz
czu „Amada” (gmina Pszczółki). W SON, OSMW i dan powstały po 
trzy ekipy86.

Marynarze i robotnicy w dalszym ciągu nieśli pomoc rolnikom 
w sferze politycznej, kulturalnej i technicznej. Z pomocą organizacji 
partyjnych zorganizowano w poszczególnych gromadach uroczyste ob
chody urodzin Józefa Stalina oraz badania lekarskie mieszkańców87.

83 AMW, ZPW MW, t. 223/16, k. 5247—5249, t. 223/17, k. 5511, 5791, Sprawozda
nia z pracy polit.-wych. jednostek MW z 10—11. 1949 r.

84 AMW, ZP MW, t. 224/27, k. 117—120, Uwagi i wskazówki GZP WP w spra
wie łączności z fabrykami i wsią w 1950 r. z 17. 4. 1950 r.

85 AMW, ZP MW, t. 224/33, k. 179, Meldunek informacyjny szefa ZP MW 
z 24. 4. 1950 r., S. Chojnacki, M. Jaworski, Udział wojska..., op. cit., s. 128, podają, 
że w marcu 1950 r. pracowało na wsi 198 ekip żołnierskich i 146 ekip robotniczo- 
-żołnierskich. W pracy tej było zaangażowanych ok. 2500 żołnierzy.

84 AMW, ZP MW, t. 224/37, k. 210, Wykaz zakładów pracy i gromad współpra
cujących z jednostkami MW z 3.1950 r.

87 AMW, ZP MW. t. 224/33, k. 35, Meldunek informacyjny szefa ZP MW 
z 12. 1950 r.
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Po wydaniu w maju 1951 r. Uchwały Biura Politycznego KC PZPR 
w sprawie ruchu łączności fabryk z wsią, osłabione tempo akcji znów 
nabrało rozmachu88. W nowej instrukcji szefa GZP WP z 20 sierpnia 
zwrócono uwagę na konieczność praktycznego utrzymania kontaktów 
z terenowymi organizacjami partyjnymi i zarządami ZMP. Rozszerzono 
komisje ruchu łączności do 7—11 osób. Oprócz członków komitetu par
tyjnego i zarządu ZMP jednostki wojskowej w skład weszli przedsta
wiciele związku zawodowego Pracowników Instytucji Wojskowych, 
Ligi Kobiet, aktywiści partyjni i bezpartyjni. Wyznaczeni członkowie 
weszli w skład komisji łączności przy komitetach powiatowych i miej
skich PZPR89.

Dotychczasowa praca wojskowych ekip łączności miała z natury rze
czy szereg mankamentów. Dominowały zadania związane z zapewnie
niem obronności kraju, na które rzutowała złożona sytuacja między
narodowa. Z tego względu wyjazdy na wieś miały charakter dorywczy 
i doraźny. Komisje nie zawsze znajdowały poparcie wśród kierownictw 
zakładów' i władz terenowych. W tej sytuacji komitety partyjne i za
rządy ZMP w jednostkach wojskowych nie systematycznie dokonywały 
ocen działalności w/w komisji, co powodowało zanik aktywności tych 
ostatnich90.

Po zakończonym VII Plenum KC PZPR w czerwcu 1952 r. poświę
conym utrwalaniu sojuszu robotniczo-chłopskiego nasilono pracę poli- 
tyczno-uświadamiającą na wsi. Ekipy łączności zasilono marynarzami 
zdolnymi łączyć działalność propagandową z wykonywaniem prac fa
chowych. W toku zbliżających się ważnych wydarzeń politycznych, ta
kich jak uchwalenie Konstytucji PRL czy wybory do Sejmu (26 paź
dziernika) wyjazdy uwielokrotniły się. M.in. w marcu wysłano na wieś 
50 oficerów — prelegentów MW, w kwietniu 25, a we wrześniu 44 do 
wszystkich województw nadmorskich. Oprócz przedsięwzięć natury pro- 
pagandowo-agitacyjnej marynarze remontowali świetlice gminne, elek- 
tryfikowali budynki mieszkalne i gospodarcze, wykonywali prace ra- 
diofonizacyjne, kowalskie, murarskie, stolarskie itp. Świetlice i biblio
teki gminne przydzielono pod stałą opiekę Domowi Oficera MW i klu
bom garnizonowym, by te ostatnie otoczyły merytoryczną opieką pla
cówki kulturalne wsi.

W porozumieniu z terenowymi komitetami PZPR Dom Oficera MW 
organizował wycieczki dla oficerów, podoficerów i ich rodzin do PGR 
i spółdzielni produkcyjnych, w okolice Wejherowa, Kartuz, Pruszcza 
Gdańskiego.

Ekipy marynarskie pomagały w pracach rolnych np. ekipa z 60 
pąplot. w PGR Trzebiatów pomogła zebrać zboże z 38 ha ziemi. Podob
nej pomocy udzielili marynarze ze Szkoły Podoficerskiej Artylerii Nad
brzeżnej (trzy razy), dop (dwa razy) i Bazy MW w Świnoujściu. Na tra-

88 AMW, ZP MW, t. 336/34, k. 26, Pismo GZP WP do zastępców dowódców 
O W i RSZ z 4. 7. 1951 r.

89 CAW, prot. 1389/63, t. 136, k. 29, Instrukcja szefa GZP WP nr 06/Polit. 
z 20. 8. 1951 r., S. Chojecki, M. Jaworski, Udział wojska..., op. cit., s. 130 oraz 
AMMW. ZP MW, i. 336/34, k. 188, Pismo szefa ZP MW do z-ców d-ców jednostek 
ds. polit. MW z 18. 9. 1951 r.

90 AMW ,ZP MW, t. 698/6. k. 25—26, Zarządzenie szefa ZP MW nr 09 z 26. 
1. 1952 r.
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dycyjne dożynki zapraszano przedstawicieli jednostek Marynarki Wo
jennej, którzy przyjeżdżali na obchody wraz z zespołami artystycznymi 
i sportowymi81.

Udział Marynarki Wojennej w akcji łączności miasta z wsią nasilił 
się dopiero jesienią następnego roku. W związku z 10 rocznicą powsta
nia ludowego Wojska Polskiego do akcji referatowej zaangażowano 
wyłącznie oficerów. Ogółem w pięciu powiatach województwa gdań
skiego i szczecińskiego oficerowie ci przebywali w 332 gromadach91 92 93 94.

Do końca roku ekipy łączności rzadko wyjeżdżały w teren. Niemniej 
jednak miały na swym koncie pewne osiągnięcia. Wśród nich można 
wymienić: trzydniowy wyjazd grupy remontowej do SP Możdżewo (Ka
dra MW), zorganizowanie pomocy lekarskiej i meczy pokazowych (siat
kówka, boks) przez SSM, udzielenie pomocy w założeniu koła ZMP 
w Kodrębiu i w wykopkach w SP Dorszewice (Baza Świnoujście), or
ganizacja wycieczki dla przodujących gospodarzy do SP Żelistrzewo ko
ło Pucka (dop), założenie koła TPPR w Chwaszczynie (bat. łączności) czy 
też dostarczenie przez Stocznię MW do gminy Mrzezino zbiornika na 
wodę o pojemności 26 tys. litrów.

W okresie poprzedzającym II Zjazd PZPR (10—17 marca 1954 r.) 
ekipy łączności uaktywniły się. Powstało 8 nowych ekip robotniczo-ma- 
rynarskich. W poważnym stopniu na tę sytuację wpłynęły narady ak
tywu partyjnego, zebrania partyjne i ZMP. W dalszym ciągu pomagano 
rolnikom w podległych gminach m.in. budowa chlewni koło Kartuz (bat. 
łączności) i sali sportowej w Osowie (Szefostwo Techniki i Uzbrojenia 
MW). Jednakże zasadniczym zadaniem było oddziaływanie propagan
do wo-agitacyjne.

Licznie zachowane meldunki przewodniczących marynarskich komi
sji ruchu łączności pozwalają sądzić, iż była to wraz z wyjazdami 
związanymi z Dniami Oświaty, Kultury i Prasy ostatnia ważniejsza 
akcja przeprowadzona samodzielnie.

W Marynarce Wojennej istniało w tym czasie 36 ekip ruchu łącz
ności, które swym działaniem obejmowały 15 spółdzielni produkcyjnych, 
12 PGR-ów, Gminny Ośrodek Maszynowy i 25 gromad91.

Nietypowy charakter miały wspomniane powyżej wyjazdy na wieś 
w związku z ogłoszeniem ogólnokrajowych Dni Oświaty, Kultury i Pra
sy. Treścią pracy ekip była popularyzacja dorobku Polski Ludowej 
w sferze kultury i oświaty połączona z propagowaniem czytelnictwa 
książek. Szereg ekip m.in. z OSMW, Bazy Świnoujście, Kadry MW i Ba
zy Kołobrzeg sprzedało mieszkańcom wsi poważne ilości książek95.

91 AMW, ZP MW, t. 698/97, k. 164, Meldunek do GZP WP z 1.5.1952 r., t. 
698/6 k. 98, Zarządzenie szefa ZP MW nr 034 z 20. 8. 1952 r., t. 698/165, k. 119—122, 
Wykaz oficerów wytypowanych do akcji prop.-agit. na wsi z 29. 9. 1952 r. oraz 
k. 11, Sprawozdanie ZP MW z akicji łączności jednostek MW z wsią z 15.9. 
1952 r.

92 AMW, ZP MW ,t. 1026/53, k. 151, Meldunek ZP MW z 22. 10. 1953 r.
93 AMW, ZP MW, t. 1026/229, k. 325—355, Sprawozdania jednostek MW z pra

cy komisji łączności wojska z wsią z 12. 1953 r.
94 AMW, ZP MW, t .1458/56/28, k. 81, Meldunek ZP MW z 13. 3. 1954 r. oraz 

k. 72—80, 83—125 i t. 1458/56/30, k. 72—132, Meldunki jednostek MW z akcji łącz
ności z wsią z 3. 1954 r.

95 AMW, ZP MW, t. 1458/56/28, k. 142, Meldunek polityczny ZP MW za okres 
1. 5. — 1. 7. 1954 r. z 14. 7. 1954 r.
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Latem 1954 i 1955 r. ruch łączności został włączony w ogólno wojsko
we akcje zbiorów płodów rolnych. Zakończona w sierpniu 1954 r. po
moc 42 PGR-om i 16 spółdzielniom produkcyjnym w województwach: 
koszalińskim, gdańskim i szczecińskim zyskała duże uznanie rolników. 
Marynarze wykonywali nawet do 400% normy. W pracach żniwno-omło- 
towych wzięło udział 2150 marynarzy i podoficerów. Łącznie skoszono 
2000 ha ziemi, zwieziono 5121 ton i wymłócono 1315 ton zboża. Prace 
połowę koncentrowały się głównie w okolicach Słupska90.

W dniu 19 grudnia 1955 r. miała miejsce ostatnia w Marynarce Wo
jennej narada przewodniczących komisji ruchu łączności z zakładami 
pracy i wsią, na której oceniono działalność w mijającym roku. Stwier
dzono. m.in.' że prowadzono pracę wyjaśniającą znaczenie Układu War
szawskiego oraz mobilizowano rolników do jak najszybszego wywiązy
wania się z obowiązujących dostaw dla państwa. Wszystkie wsie oto
czone opieką marynarzy wywiązały się z tego obowiązku, co jest również 
zasługą ekip łączności.

W sobotnio-niedzielnych wyjazdach na akcje żniwno-omłotowe wzię
ły udział grupy marynarzy ze wszystkich jednostek Marynarki Wojen
nej. Na wyróżnienie zasługiwała ekipa Stoczni MW, dzięki której ośro
dek maszynowy w Chwaszczynie był najlepszy w pow. wejherowskim.

Uczestnicy narady krytycznie ustosunkowali się do pracy większości 
ekip ruchu łączności, które ograniczają się do wysyłania w teren zespo
łów artystycznych. W niektórych jednostkach jak np. w WSMW i Za
rządzie Tyłów MW „pomimo dogodnych warunków widać było wyraź
nie poważne zaniedbania”* * 97.

Postulowano, by udawać się na wieś nie częściej niż raz w miesiącu, 
a w okresie zimowym zredukować grupy wyjeżdżających do 1—4 ma
rynarzy.

Z nadsyłanych do ZP MW sprawozdań widać jak stopniowo ruch 
łączności tracił impet. Niejednokrotnie wśród wyjeżdżających trafiali 
się ludzie przypadkowi, komitety zakładowe nie przejawiały większej 
inicjatywy, a letnie poligony i praktyki dekompletowały ekipy. Naj
częściej meldowanym problemem okazał się brak limitu kilometrów na 
środki transportu, co w wielu wypadkach decydowało o wyjeździe na 
wieś, zwłaszcza jeśli teren akcji był znacznie oddalony od macierzystej 
jednostki wojskowej98.

W początkach grudnia 1955 r. ekipy ruchu łączności z 26 jednostek 
Marynarki Wojennej obejmowały swym Zasięgiem jeszcze 9 spółdzielni 
produkcyjnych, 6 PGR-ów i 11 gromad99.

Był to wyraźny spadek w porównaniu z ubiegłymi latami. W następ
nych miesiącach zaprzestano dalszej działalności. Jak należy sądzić głó
wnym powodem tego stanu rzeczy była zaostrzająca się sytuacja spo
łeczno-polityczna w kraju.

99 Tamże, k. 150—151, Meldunek do GZP WP o akcji żniwno-omłotowej w jed
nostkach MW z 21. 8. 1954 r.

97 AMW, ZP MW, t. 1991/59/27, k. 400—436, Referat na naradę przewodniczą
cych komisji ruchu łączności z zakładami pracy i wsią z 19. 12. 1955 r.

98 Por. przypis nr 93.
99 Tamże, k. 400 oraz k. 450, Wykaz komisji ruchu łączności z zakładami pra

cy i wsią MW z 9. 12. 1955 r.
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* * *

Ruch łączności miasta z wsią, realizowany w Marynarce Wojennej 
w latach 1948—1955 wniósł wiele istotnych treści w proces utrwalania 
sojuszu robotniczo-chłopskiego. Dzięki wsparciu przez ludzi w mary
narskich mundurach inicjatywy robotniczych, kontakty z wsiami wo
jewództw nadmorskich przyczyniły się do podniesienia świadomości po
litycznej i poziomu kulturalnego ich mieszkańców.

Działalność propagandowo-agitacyjna w trudnych warunkach pro
wadzona przez ekipy łączności pozwalała rozumieć chłopom politykę 
partii, idee kolektywizacji i budownictwa podstaw socjalizmu na wsi. 
Z dużym zadowoleniem przyjmowano wszelkie przedsięwzięcia kultu
ralno-oświatowe. Zwłaszcza młodzież wiejska garnęła się do współpra
cy. Prowadzono szkolenia i pomagano w zakładaniu kół ZMP.

Nie bez znaczenia okazała się także pomoc w zbiorach płodów rol
nych, naprawie maszyn i urządzeń rolniczych, ochronie zdrowia, elek
tryfikacji oraz w pokonywaniu wielu innych trapiących chłopów pro
blemów.
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KMDR PPOR. DR BOGDAN ZALEWSKI

UDZIAŁ MARYNARKI WOJENNEJ PRL W OGÓLNOPOLSKICH 
AKCJACH SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH W LATACH 1957-1966

W wyniku uchwał VIII Plenum KC PZPR, które obradowało od 19 
do 21 października 1956 roku, powstał nowy klimat w partii i w kraju. 
Program, który plenum przedstawiło narodowi, zawierał najważniejsze 
zadania w dziedzinie społeczno-politycznej i gospodarczej.

Decyzje VIII Plenum KC PZPR wpłynęły również na podstawowe 
treści i kierunki pracy partyjnej w wojsku. Znalazło to odzwierciedle
nie w wydanych w lutym 1957 roku przez GZP WP „Wytycznych 
w sprawie bieżących zagadnień w pracy politycznej w wojsku”, które 
zalecały rozwijać aktywność polityczną członków i wszystkich żołnierzy, 
traktując ją jako najcenniejszy dorobek i siłę napędową doskonalenia 
i szkolenia wojsk.

Jednak na przełomie lat 1956—1957 w pracy partyjno-politycznej 
nastąpiło zubożenie jej form i metod. Zaniechano zwartego, systema
tycznego szkolenia partyjnego, sprawdzania poziomu wiedzy politycznej 
wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz rozwoju przodow
nictwa i współzawodnictwa w szkoleniu i dyscyplinie. Słabości te pogłę
biło oddzielenie instancji i organizacji partyjnych od aparatu polityczne
go oraz rozwiązanie Związku Młodzieży Polskiej.

Pozytywne zmiany w tej dziedzinie nastąpiły dopiero na początku 
lat sześćdziesiątych. Instrukcja o strukturze, zadaniach i kompetencjach 
organów partyjno-politycznych z kwietnia 1961 roku1, powoływała jed
nolite organa partyjno-polityczne, określała ich strukturę organizacyjną 
i kierunki działalności. Wypracowano i wprowadzono w życie wiele 
istotnych dokumentów normatywnych dotyczących pracy partyjno-po
litycznej i ideowo-wychowawczej. Treści pracy ideowo-wychowawczej 
ściśle powiązano z sytuacją międzynarodową oraz ze zmianami społecz
no-politycznymi i ekonomicznymi w Polsce. Szczególnie wiele uwagi po
święcano umacnianiu współpracy i więzi jednostek wojskowych ze spo
łeczeństwem.

W Marynarce Wojennej PRL podobnie, jak w całych siłach zbroj
nych zachodziły zmiany w pracy partyjno-politycznej i ideowo-wycho
wawczej. Jednak od początku jej powstania i rozwoju zawsze duży na
cisk kładziono na rozwój współpracy ze społeczeństwem. Dążono głów

1 Zob. Instrukcja o strukturze, zadaniach i kompetencjach organów partyj
no-politycznych i instancji partyjnych Sił Zbrojnych PRL, Warszawa 1961.
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nie do rozszerzenia więzi jednostek brzegowych i zespołów okrętów 
z cywilnym środowiskiem Wybrzeża i w głębi kraju, zarówno wśród 
robotników jak i na wsi. Działalność ta była jednym z istotnych ele
mentów pracy partyjno-politycznej w Marynarce Wojennej. Prowadzo
no ją systematycznie i na roboczo. Szczególnie dobrą okazję stanowiły 
różnego rodzaju rocznice i uroczystości państwowe oraz inne ogólno
polskie akcje społeczno-polityczne. Przedsięwzięcia te służyły do ma
sowo organizowanych kampanii propagandowo-poli tycznych na terenie 
Wybrzeża.

Po krótkotrwałym osłabieniu tej działalności w końcu 1956 roku 
ważnym czynnikiem, który wpłynął na ponowną aktywizację kontaktów 
z ludnością cywilną był udział marynarzy w akcji wyborczej do Sejmu 
PRL w 1957 roku. Wcześniej jednak na prośbę KW PZPR w Gdańsku 
grupa 10 oficerów z ZP MW obsłużyła na terenie województwa gdań
skiego zebrania partyjne poświęcone problematyce XX Zjazdu KPZR 
i popularyzacji aktualnych zadań PZPR w dziedzinie społeczno-poli
tycznej i gospodarczej2. Działalność ta służyła umocnieniu jedności par
tii oraz przywróceniu leninowskich zasad życia wewnątrzpartyjnego.

Wybory do Sejmu PRL, które wyznaczono na 20 stycznia 1957 roku 
odbywały się w atmosferze wzmożonej aktywności różnych sił społecz
nych, w tym sił wrogich socjalizmowi, prących do „drugiego etapu” 
pod hasłami demokratyzacji. Sytuacja ta wymagała od organizacji PZPR 
usilnych działań politycznych, wytężonej pracy w różnych środowiskach 
społecznych, głównie wśród klasy robotniczej i na wsi. Sprawy doty
czące udziału wojska w tej akcji politycznej regulował rozkaz nr 1 mi
nistra obrony narodowej z 3 stycznia 1957 roku. Zgodnie z tym rozka
zem z jednostek Marynarki Wojennej wydzielono 180 oficerów, którzy 
kierowali pracą agitacyjno-propagandową na rzecz poparcia programu 
Frontu Jedności Narodu przez społeczeństwo Wybrzeża3. Tylko na te
renie województwa gdańskiego działały specjalne grupy propagandowo- 
-agitacyjne składające się ze 105 oficerów i 140 podoficerów i maryna
rzy4. Formy i metody ich działalności były różne i zależały przede wszy
stkim od miejscowych potrzeb. I tak oficerowie z Ośrodka Szkolenia 
Specjalistów MW wspólnie z KP PZPR w Słupsku zorganizowali 3 spot
kania z kandydatami na posłów. Ponadto celem udzielenia pomocy te
renowym instancjom partyjnym wysłano z tej jednostki 3 grupy ofi
cerów na teren powiatu Słupsk i Sławno. W pracach tych grup uczest
niczyło 33 oficerów i 3 podoficerów. Ogółem w akcji wyborczej na te
renie Wybrzeża wzięło udział około 1000 oficerów, podoficerów i ma
rynarzy5. Poparcie programu wyborczego FJN przez niemal całe społe
czeństwo regionu nadmorskiego było w dużej mierze rezultatem dobrej 
pracy politycznej marynarskich ekip propagandowo-agitacyjnych.

W latach pięćdziesiątych w Marynarce Wojennej kontynuowano na 
specjalnych kursach nauczania początkowego marynarzy, które miało 
na celu uchronienie młodych ludzi przed wtórnym analfabetyzmem. 
Ilość marynarzy objętych takim nauczaniem ulegała systematycznemu 

2 AMW, ZP MW, t. 1993/59/40, s. 88.
3 AMW, ZP MW. t. 1995/59/4, s. 7—13.
4 Tamże, s. 18.
5 Tamże, s. 50—51 i 77.
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zmniejszaniu. Wynikało to głównie z faktu, że wraz z rozwojem techni
ki wojennomorskiej i wymogami służby na morzu, kierowano do ma
rynarki poborowych o odpowiednim wykształceniu. W związku z tym 
większy nacisk położono na zdobycie średniego wykształcenia przez ka
drę i jej rodziny oraz pracowników cywilnych. W tym celu na terenie 
dziewięciu garnizonów Marynarki Wojennej zorganizowano wieczorowe 
szkoły ogólnokształcące. Począwszy od 1958 roku liczba uczącej się ka
dry uległa wyraźnemu zwiększeniu, a wynikało to przede wszystkim 
z wprowadzenia w wojsku „Ustawy o służbie wojskowej szeregowców 
i podoficerów sił zbrojnych”, która w artykule 46, punkt 1 stwierdzała, 
iż do wojskowej służby nadterminowej mogą być powołani podoficero
wie, którzy posiadają wykształcenie co najmniej w zakresie siedmiu 
klas szkoły podstawowej6.

W okresie tym Marynarka Wojenna nawiązała współpracę z wyż
szymi uczelniami cywilnymi w zakresie podnoszenia kwalifikacji swoich 
kadr. Jej początki sięgają 1952 roku7, jednak tendencja rozszerzenia tej 
współpracy, obejmująca kształcenie oficerów na wyższych uczelniach, 
wystąpiła wyraźnie w końcu 1956 roku. Wtedy to kierownictwo ówcze
snego WUML Marynarki Wojennej wystąpiło z inicjatywą zorganizo
wania pomocy dla oficerów pragnących podejmować naukę w wyższych 
uczelniach cywilnych z zakresu nauk społecznych. Inicjatywa ta wy
chodziła naprzeciw dużemu zainteresowaniu kadry zawodowej studiami 
wyższymi, które związane było z zaznaczającą się potrzebą doskonale
nia kwalifikacji zawodowych.

Specyfika służby wojskowej ograniczała w pewnym stopniu możli
wości podejmowania przez kadrę nauki na studiach stacjonarnych. Dla
tego też w grudniu 1956 roku WUML Marynarki Wojennej przeprowa
dził rekrutację i zorganizował pierwszą grupę oficerów, które podjęła 
rekrutację na zasadach eksternistycznych na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. W lutym 1957 roku rozpoczęła studia grupa 31 
oficerów na Wydziale Morskim Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopo
cie.

W latach 1957—1958 powstało kilka punktów konsultacyjnych wyż
szych uczelni o kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych. Spo
wodowało to przekształcenie w 1958 roku Wieczorowego Uniwersytetu 
Marksizmu-Leninizmu w Ośrodek Nauk Społecznych i Wojskowych Ma
rynarki Wojennej. Działalność ta uległa rozszerzeniu i obejmowała ka
drę marynarki i innych rodzajów wojska nie tylko z terenu Trójmiasta, 
ale także z odległych większych garnizonów wybrzeża.

Inną formą działalności Ośrodka były kursy przygotowawcze dla 
kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w szkołach wyższych, re
krutujących się z młodzieży środowiska marynarki wojennej oraz kur
sy nauki języków obcych.

Działalność Ośrodka wydatnie przyczyniła się do podnoszenia wie
dzy społeczno-politycznej i wojskowej w środowisku Marynarki Wojen
nej.

11 Ustawa z 06. 06. 1958, Dz. U., nr 36, poz. 164.
’ W 1952 roku powstał w Marynarce Wojennej WUML, na którym większość 

zajęć prowadzili pracownicy naukowi wyższych uczelni Trójmiasta: Wyższej Szko
ły Ekonomicznej w Sopocie. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz Ka
tedry Podstaw Marksizmu-Leninizmu Politechniki Gdańskiej.
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W latach 1956—1965 cała kadra oficerska Marynarki Wojennej uzu
pełniła średnie wykształcenie ogólne. Wzrosła w tym czasie liczba ofi
cerów legitymujących się wyższym wykształceniem cywilnym i wojsko
wym. W 1966 roku 23,1% ogólnego stanu oficerów posiadało ukończone 
wyższe studia wojskowe, a 17% studia cywilne przydatne w Marynarce 
Wojennej. Podobnie korzystna sytuacja występowała wśród podofice
rów zawodowych8.

Podczas służby znaczna część marynarzy zdobywała kwalifikacje 
przydatne w wielu działach gospodarki narodowej, a zwłaszcza mor
skiej. Prowadzono również szkolenie kadr specjalistycznych, dla potrzeb 
rolnictwa i budownictwa, gdyż oba te działy gospodarki odczuwały dot
kliwy brak specjalistów, który pogłębiał się wraz z szerszym zastosowa
niem mechanizacji. Od 1966 roku rozpoczęto szkolenie w zakresie che
mizacji rolnictwa. Ilość tych kursów uzależniona była od liczby chęt
nych.

W Marynarce Wojennej właściwie realizowano oświatę dorosłych, 
osiągając znaczące efekty w upowszechnianiu wiedzy ogólnej i zawodo
wej. Wielu młodych ludzi poprzez służbę w marynarce nabrało obycia 
z nowoczesnym sprzętem i podniosło swoją kulturę techniczną.

W końcu lat pięćdziesiątych Marynarka Wojenna aktywnie włączy
ła się do kształtowania patriotycznych postaw mieszkańców Wybrzeża 
poprzez angażowanie się w przedsięwzięcia organizowane z okazji ob
chodów Tysiąclecia Państwa Polskiego i udział w ogólnopolskich ak
cjach związanych z rocznicami wojskowymi i państwowymi.

W dniu 18 lutego 1958 roku Rada Państwa rozpatrzyła sprawę przy
gotowań do obchodów tysiąclecia państwa i zwróciła się do Sejmu 
z wnioskiem o podjęcie uchwały ogłaszającej lata 1960—1966 okresem 
uroczystych obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Podejmując tą 
inicjatywę Sejm PRL w dniu 25 lutego 1958 roku przyjął stosowną 
uchwałę, która przewidywała zorganizowanie uroczystości poświęconych 
550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, 600-leciu Uniwersytetu Jagielloń
skiego, 500 rocznicy pokoju toruńskiego, 750-leciu Częstochowy, X Wie
kom Płocka, 100 rocznicy urodzin Juliana Marchlewskiego we Włocław
ku, 20-leciu Polski Ludowej, powstania ludowego Wojska Polskiego 
i zwycięstwu nad faszyzmem oraz 45 rocznicy powstań śląskich 9.

Organizowane w ramach tych obchodów różnorodne przedsięwzięcia 
miały na celu ukazanie szerokiej panoramy dorobku pokoleń Polaków 
we wszystkich dziedzinach życia na przestrzeni dziejów oraz wzmocnić 
jedność narodu wokół programu PZPR10.

Z inicjatywy KC PZPR Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Na
rodu skierował 29 listopada 1958 roku apel do wszystkich Polaków, któ
ry między innymi głosił: „Chodzi o sprawę jednakowo wspólną i jed
nako bliską wszystkim, o sprawę w równej mierze społeczną i osobistą.

8 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej w latach 1950—1980, (w): Z dzie
jów oręża polskiego na morzu, Gdynia 1987, s. 384.

Uchwała Sejmu PRL o obchodach Tysiąclecia, „Trybuna Ludu”, nr 57 
z 26. 02. 1958, s. 1.

10 Do realizacji programu obchodów Tysiąclecia powołano Ogólnopolski Komi
tet Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz jego organ roboczy Komitet 
Przygotowawczy, w pracach którego uczestniczył szef GZP WP.
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Front Jedności Narodu apeluje do wszystkich obywateli: niech na chwa
lę 1000-lecia Polski stanie 1000 szkół wzniesionych czynem”11.

Apel ten uzyskał szerokie poparcie wśród społeczeństwa, w tym 
i wśród żołnierzy. W Marynarce Wojennej powołano Okręgowy Komi
tet Społecznego Funduszu Budowy Szkół, który swoją działalność roz
począł od popularyzacji treści apelu wśród stanu osobowego. W wyniku 
właściwie prowadzonej działalności propagandowej już w 1960 roku 
stan kadry zawodowej, zadeklarował 0,5% swojego uposażenia na budo
wę szkół, a załoga okrętu „Kablowiec” otrzymaną za pozyskany złom 
nagrodę w wysokości 1200 zł przekazała również na ten ceł12. Poza ka
drą zawodową także prawie 100% pracowników cywilnych zadeklarowa
ło wkłady na tę akcję. W 1960 roku w jednostkach marynarki rozpro
wadzono cegiełki SFBS na sumę 1 251 000 zł13.

W 1961 roku wszystkie jednostki Marynarki Wojennej uczestniczyły 
w różnych pracach społecznych na rzecz budowy szkół Tysiąclecia. 
I tak kadra i marynarze 3 Pułku Piechoty Morskiej przepracowali przy 
odgruzowywaniu Kamienia Pomorskiego 1500 roboczogodzin, a odzys
kaną cegłę przeznaczono na budowę szkół. Ponadto przekazali pieniądze 
uzyskane za 17 ton złomu z wydobytego starego promu z Dźwiny. Ogól
na wartość prac i złomu wyniosła 53 tys. Dodatkowo zobowiązali się 
przepracować 500 roboczodni przy wykończeniu szkoły Tysiąclecia 
v/ tym mieście. Natomiast marynarze z Komendy Garnizonu Świnouj
ście przepracowali około 1230 roboczogodzin przy wykopie fundamen
tów pod szkołę Tysiąclecia w Warszawie14.

W akcji tej wzięła aktywny udział organizacja KMW, która poza roz
prowadzaniem cegiełek SFBS mobilizowała marynarzy do różnego ro
dzaju prac na rzecz szkół. Między innymi aktyw KMW z CSSMW 
w Ustce był wykonawcą prac ziemnych przy budowie szkoły w tym 
mieście, a także uporządkował tereny i zradiofonizował dwie szkoły 
podstawowe. Marynarze wykonali również kilka pomocy naukowych 
do gabinetów języka polskiego i historii15.

. Inną formę udziału w budowie szkół Tysiąclecia było podejmowa
nie różnych prac, za które otrzymaną zapłatę przekazywano na konto 
SFBS. Na przykład marynarze z Dywizjonu Trałowców przeznaczyli na 
to zarobione przy wykopkach ziemniaków pieniądze w kwocie 165,50 zł, 
a kierowcy z Oksywia, sumę 21 500 zł, którą otrzymali za pracę w go
dzinach wolnych od zajęć przy budowie dróg leśnych w Nadleśnictwie 
Chylonia16. Obok tych prac i świadczeń finansowych marynarze przeka
zywali dary rzeczowe. Wymownym tego przykładem jest wykorzystanie 
przez marynarzy z Komendy Portu Wojennego w Gdyni wydobytych 
z morza pali drewnianych, które przetarto na deski i następnie zużyto 
na budowie szkół na terenie Trójmiasta. Ogółem ofiarowano 91,5 m8 
desek17.

11 Apel do społeczeństwa, „Trybuna Ludu” nr 339 z 01. 12. 1958, s. 1.
12 AMW, ZP MW, t. 2917/64/22, s. 8—9.
18 Tamże, s. 6.
14 AMW, ZP MW, t. 3141/66/2, s. 16.
15 Tamże, s. 16, s. 18
16 Tamże, s. 16.
17 Tamże, s. 17.
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W sierpniu 1961 roku w Siemirowicach oddano do użytku Szkołę 
Pomnik Tysiąclecia im. Lotników Morskich, która została zbudowana 
z połączonych funduszów Marynarki Wojennej i społeczeństwa. Na bu
dowę tej placówki marynarka przekazała kwotę 800 tys. zł, udzieliła 
pomocy w wykonaniu dokumentacji i sprawowaniu nadzoru technicz
nego, a wartość czynów społecznych zrealizowanych przez kadrę i ma
rynarzy lotnictwa morskiego wyniosła ponad 100 tys. zł18.

W 1961 roku poza pomocą przy budowie lub rozbudowie szkół w Ba
bich Dołach, Dziwnowie, Gdyni-Oksywiu, Helu, Międzyzdrojach, Ru- 
mii, Ustroniu Morskim, Siemirowicach, Ustce i Warszawie, marynarze 
przeprowadzili liczne prace remontowe w szkołach znajdujących się na 
terenie całego Wybrzeża. Tylko kadra i marynarze z Dywizjonu Tra
łowców wykonali prace remontowe i porządkowe w Szkole Podstawowej 
w Jastarni o wartości około 20 tys. zł19 20. Natomiast chemicy morscy 
przeprowadzili remont kotła centralnego ogrzewania szkoły w Pogórzu, 
a ponadto udzielili pomocy przy budowie świetlicy80.

Ogólna wartość prac wykonanych przez stan osobowy Marynarki 
Wojennej na rzecz budowy szkół Tysiąclecia w 1961 roku wyniosła 
227 956,50 zł. Jednostki marynarki sprawowały również patronaty nad 
20 szkołami podstawowymi21 22.

W latach następnych Okręgowy Komitet SFBS w składzie 17 osób, 
którym przewodniczył kontradmirał Gereon Grzenia-Romanowski, w wy
niku swej ofiarnej i pełnej inicjatyw działalności osiągnął liczące się 
rezultaty. W dalszym ciągu duży nacisk położono na właściwą pracę 
propagandową, którą prowadziły nieetatowe zespoły lektorskie poprzez 
prelekcje, referaty, odczyty i spotkania z ludnością województw nad
morskich.

Interesującą działalność propagandową zainicjowała kadra i mary
narze okrętów szkolnych WSMW, którzy podczas rejsów wycieczkowych 
z młodzieżą, nauczycielami, górnikami i hutnikami organizowali różne 
imprezy propagandowe i kulturalno-oświatowe połączone ze sprzedażą 
jednorazowych cegiełek na SFBS. W trakcie tych rejsów goście i załogi 
będąc w portach odwiedzali szkoły, ośrodki kulturalne i zakłady pracy28.

Główną inwestycją Marynarki Wojennej w akcji budowy szkół Ty
siąclecia była budowa szkoły ogólnokształcącej z internatem przy ulicy 
Dzierżyńskiego w Gdyni. Szkołę tę obok Marynarki Wojennej ufundo
wało Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali w Katowicach oraz społe
czeństwo Wybrzeża Gdańskiego. W dniu 27 października 1963 roku uro
czyście przekazano ten obiekt Miejskiej Radzie Narodowej w Gdyni. 
Szkoła otrzymała nazwę III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki 
Wojennej PRL. Kompleks szkolny o kubaturze 31 445 ms składał się 
z budynku szkolnego z 27 izbami lekcyjnymi, budynku internatu łącz
nie z zapleczem kuchennym na 200 miejsc i budynku mieszkalnego z 4 
mieszkaniami23.

18 AMW, ZP MW, t. 2911/64/2, s. 2, t. 2919/69/18, s. 22—23.
19 AMW, ZP MW, t. 3141/66/2, s. 16.
20 AMW, ZP MW, t. 2919/64/2, s. 6.
21 AMW, ZP MW, t. 3141/62/2, s. 18.
22 AMW ,ZP MW, t. 3379/70/85, s. 5.
28 AMW, ZP MW, t. 3140/22, s. 170.
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Realizacja tej i innych inwestycji pochłaniała znaczne środki finan
sowe. Stąd poza własnymi funduszami Okręgowy Komitet SFBS zabie
gał o dofinansowanie z innych źródeł. W okresie od 1959 roku, a więc 
od początku trwania tej akcji do 1964 roku na jego konto wpłynęło z de
klaracji 4 970 288,57 zł, z „cegiełek” 184 680 zł, z GZP WP 800 000 zł, ze 
Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali w Katowicach 5 000 000 zł i z in
nych źródeł 241 734,08 zł. Razem 11 196 702,65 zł. Na podkreślenie za
sługuje ofiarność pracowników Stoczni Marynarki Wojennej, którzy 
przekazali bezpośrednio na konto Wojewódzkiego Komitetu SFBS kwo
tę. 146 479 zł21.

Wraz ze. wzrostem środków finansowych uległa rozszerzeniu liczba 
obiektów szkolnych, w których realizacji uczestniczyła Marynarka Wo
jenna. Nowe szkoły Tysiąclecia wznoszono w Gdyni-Witominie, Darło
wie, Kołczewie, Warszawie, na Wyspie Wolin i Bobrowniczkach w po
wiecie Sławno. Szkoła w Bobrowniczkach otrzymała im. Artylerzystów 
Morskich.

Niezależnie od świadczeń finansowych kadra i marynarze wykony
wali czyny społeczne na rzecz budowanych i remontowanych szkół. By
ły to.głównie liczne prace ziemne, budowa boisk i obiektów sportowych, 
zieleńce, place zabaw, gabinety przedmiotowe, sale tradycji ludowego 
Wojską Polskiego oraz naprawy pomocy szkolnych. Na przykład mary
narze z GSSMW w Ustce wykonali dla miejscowej szkoły Tysiąclecia 
ogródek sportowy oraz pomogli urządzić gabinety metodyczne i sale 
wykładowe. Ogólna wartość tych prac wyniosła 150 000 zł. Natomiast 
kadra i marynarze z pododdziału transportowego Komendy Portu Wo
jennego w Gdyni zbudowali dla młodzieży Technikum Chłodniczego 
W Gdyni boisko sportowe, a dla III LO im. Marynarki Wojennej PRL ga
binet motoryzacyjny. W sumie transportowcy z Marynarki Wojennej 
wykonali prace o wartości 50 000 zł. Do grona najlepszych na tym polu 
dołączyli również lotnicy i saperzy morscy. Najlepszymi zaś inicjatora
mi i organizatorami czynów społecznych okazali się: kmdr por. Kazi
mierz Popiel, kmdr por. Zdzisław Kuśmider, kpt. mar. Eugeniusz Wiś
niewski i mat Jerzy Opatowicz25.

. Zarządzeniem dowódcy Marynarki Wojennej z 30 kwietnia 1966 ro
ku w miejsce Okręgowego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy 
Szkół powołany został Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół 
i. Internatów Marynarki Wojennej* 20, którego przewodniczącym został 
kmdr Mieczysław Grudzień. Organ ten korzystając z bogatych doświad
czeń swojego poprzednika zajął się dokończeniem i podsumowaniem 
akcji budowy Szkół Pomników Tysiąclecia oraz wytyczeniem nowych 
kierunków działania.

W 1966 roku na konto Komitetu wpłynęło z tytułu deklaracji 
789 176,20 zł. Z kwoty tej 551 379,70 zł przekazano na budowę Szkoły 
Tysiąclecia Technikum Mechaniczno-Elektrycznego z Internatem 

24 AMW, ZP MW, t. 3379/70/37, s. 2—3.
26 AMW, ZP MW, t. 3379/70/86, s. 7 i 10.
20 Decyzją Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu z 14 stycznia 

1966 roku dotychczasowy Społeczny Fundusz Budowy Szkół oraz Społeczny Fun
dusz Odbudowy Stolicy i Kraju zostały połączone w Społeczny Fundusz Budowy 
Szkół i Internatów, minister obrony narodowej zarządzeniem z 28 lutego 1966 roku 
powołał Wojskowy Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów.
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w Świnoujściu. Wartość zaś czynów społecznych na rzecz szkół wynio
sła 306 758 zł. Między innymi wykonano 243 sztuki pomocy nauko
wych27.

W latach 1959—1966 w Marynarce Wojennej wpływy pieniężne na 
rzecz budowy szkół Tysiąclecia wyniosły ogółem 12 075 296,90 zł. W tym 
6 870 740 zł pochodziło z oprocentowania uposażenia kadry zawodowej 
i pracowników cywilnych, sprzedaży „cegiełek” i dochodów z imprez 
kulturalno-rozrywkowych. Zaś z inicjatywy RM MW zebrano ze skła
dek marynarskich i organizacyjnych 63 000 zł. Natomiast ogólna war
tość czynów społecznych wykonanych przez cały skład osobowy mary
narki wyniosła 1 668 069 zł, a po doliczeniu kosztów transportu wojsko
wego około 1 800 000 zł. W omawianym okresie objęto patronatem 25 
szkół średnich i podstawowych na Wybrzeżu w tym 9 szkół Tysiącle
cia, dla których wykonano ponad 800 różnych ' pomocy naukowych28 29. 
Większość środków finansowych wydatkowano na budowę trzech szkół 
Pomników Tysiąclecia, z których III Liceum Ogólnokształcące im. Ma
rynarki Wojennej PRL w Gdyni otrzymało 6 275 296,90 zł (stanowiło 
to 32,4% ogólnej sumy kosztów), Liceum Ogólnokształcące z interna
tem w Świnoujściu 1 146 867,70 zł, i Szkoła Podstawowa im. Lotników 
Morskich w Siemirowicach 800 000 zł. W ostatnim przypadku było to 
18% ogólnej sumy kosztów budowy2". .. .. ... ./

Udział Marynarki Wojennej nie ograniczał się tylko do akcji budo
wy szkół Tysiąclecia, a następnie szkół i internatów oraz do zbiórki pie
niężnej i wykonywania różnych prac społecznych. Przejawiał się on 
także w różnorodnych formach działalności propagandowej i pedago
gicznej, które stały się stałą formą współpracy ze szkołami. y-

Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego w Marynarce Wojennej zo
stały wykorzystane przede wszystkim do intensyfikacji wychowania 
patriotycznego marynarzy oraz społeczeństwa Wybrzeża. W działalności 
tej szczególnie eksponowano problematykę postępowych tradycji narodu 
i oręża polskiego, przyjaźni polsko-radzieckiej i polsko-radzieckiego bra
terstwa broni, wkładu LWP w walkę z faszyzmem hitlerowskim i bu
downictwie socjalizmu w Polsce. Dla każdego roku obchodów ustalono 
hasła, wokół których koncentrowały się wielkie przedsięwzięcia orga
nizacyjne w skali kraju i sił zbrojnych. Tak na przykład rok 1960 był 
rokiem Grunwaldu, rok 1963 — hołdu dla bojowników o wyzwolenie 
narodowe i społeczne i 20-lecia powstania LWP, rok 1964 rokiem nauki 
polskiej i 20-lecia PRL, a rok 1965 rokiem 20-lecia zwycięstwa nad nie
mieckim faszyzmem i 20-lecia zjednoczenia Ziem Zachodnich i Północ
nych z Macierzą. Natomiast rok 1966 był podsumowaniem obchodów 
Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Obchody tych rocznic obfitowały w liczne imprezy i uroczystości 
organizowane w jednostkach Marynarki Wojennej oraz wśród społeczeń
stwa Wybrzeża. Dużą aktywność w tym względzie przejawiały Koła 
Młodzieży Wojskowej, które w odpowiedzi na apel Rady Młodzieżowej 

27 AMW, ZP MW, t. 3379/70/150, s. 3—4.
58 Zestawienie sporządzono na podstawie danych zawartych w sprawozda

niach SFBS MW: AMW, ZP MW, t. 3380/70/73, s. 504; t. 3379/70/85 s. 5—20; t. 
3379/70/202, s. 4.

29 AMW. ZP MW, t. 3379/70/202, s. 4.
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Wojska Polskiego, inspirowały swoich członków do podejmowania zo
bowiązań indywidualnych i zespołowych, które wyrażały się w organi
zowaniu imprez kulturalno-oświatowych, czynów społecznych, honoro
wego krwiodawstwa i innych.

Celem przybliżenia społeczeństwu spraw wojenno-morskiej obron
ności kraju oraz popularyzacji służby na morzu Marynarka Wojenna 
była organizatorem 2 parad morskich i lotniczych, z których pierwsza 
odbyła się w 1960 roku w Gdańsku, a druga w 1965 roku na wodach Za
toki Gdańskiej. Odbyły się również 2 defilady wojskowe w 1958 i w 1960 
roku w Gdyni, a w 1966 roku marynarze uczestniczyli w defiladzie Ty
siąclecia w Warszawie. Poza tymi przedsięwzięciami corocznie w mie
siącu czerwcu prowadzono akcję lektorską z okazji Dni Morza i Święta 
Marynarki Wojennej oraz udostępniano do zwiedzania przez ludność 
cywilną okręty i Muzeum Marynarki Wojennej. Odbywały się również 
występy zespołów artystycznych i pokazy sportowe zawodników WKS 
„Flota”. W 1961 roku w takich akcjach wzięło udział 85 oficerów. Na
tomiast w 1964 roku tylko w województwie gdańskim przeprowadzono 
ponad 200 spotkań z ludnością cywilną i młodzieżą szkolną, podczas 
których popularyzowano historię i rozwój Marynarki Wojennej. Roz
prowadzono także do szkół i zakładów pracy ciekawie wydany pod 
względem tematycznym i graficznym album pt. „Ludowa Marynarka 
Wojenna”.

Największy zasięg akcji lektorskiej z okazji Dni Morza i Święta 
Marynarki Wojennej miał miejsce w 1965 i 1966 roku. W 1965 roku 
przypadała 20 rocznica powstania ludowej Marynarki Wojennej i 20-le- 
cie gospodarki morskiej. Podstawowym celem akcji lektorskiej w tym 
roku było:
1. „spopularyzować najnowsze tradycje ludowej Marynarki Wojennej 

i jej osiągnięcia w toku współczesnego pokojowego szkolenia i wy
chowania;

2. upowszechnić wśród społeczeństwa sprawy umiłowania morza i Wy
brzeża oraz zaznajomić je z niektórymi problemami naszej gospo
darki morskiej i eksploatacji morza” .30
Na terenie województwa gdańskiego nastąpiło ścisłe współdziałanie 

Marynarki Wojennej z organizacjami społeczno-politycznymi i radami 
narodowymi w sprawie popularyzacji dorobku gospodarki morskiej 
wśród stanu osobowego marynarki, a Marynarki Wojennej w społeczeń
stwie Wybrzeża. Temu celowi służyły między innymi organizowane se
sje naukowe. W maju 1965 roku odbyła się w Gdańsku sesja naukowa 
poświęcona 20-leciu gospodarki morskiej, na której przedstawiciele ma
rynarki wygłosili dwa referaty: „Marynarka Wojenna, jej rozwój i więź 
ze społeczeństwem w latach 1944—1965” i „Działania nadmorskie ra
dzieckich sił zbrojnych i udział w nich LWP”. Natomiast w czerwcu 
tegoż roku w Gdyni zorganizowano sesję naukową z okazji 20-lecia Ma
rynarki Wojennej PRL.

Lektorzy Marynarki Wojennej prowadzili tę akcję nie tylko na te
renie trzech nadmorskich województw, ale także za pośrednictwem LOK 
w głębi kraju. W 1965 roku w spotkaniach z ludnością za pośrednic
twem LOK uczestniczyło 39 oficerów. Oficerowie byli kierowani także 

’» AMW, ZP MW, t. 3380/70/30, s. 324.
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do tych środowisk i instytucji, które wystosowały zaproszenia. Na przy
kład na zaproszenie Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Wrocław-Krzyki 
i Komendy Hufca Harcerskiego w Rawiczu udały się delegacje oficerów7. 
Poza środowiskiem cywilnym 23 lektorów marynarki gościło w jednost
kach lądowych i lotniczych. Wszędzie spotkania kadry Marynarki Wo
jennej cieszyły się dużą popularnością, a szczególnie na Śląsku. I tak 
z 2 oficerami przeprowadzono wywiad przed kamerami katowickiego 
ośrodka telewizyjnego. Ogółem w akcji lektorskiej z okazji Dni Morza 
i Święta Marynarki Wojennej uczestniczyło w 1965 roku 72 oficerów, 
którzy przeprowadzili 232 spotkania i prelekcje w różnych środowis
kach. Uczestniczyło w nich około 20 tysięcy osób31 32. Ponadto rozprowa
dzono do wyższych uczelni Wybrzeża oraz wybranych szkół średnich 
na terenie Trójmiasta zestaw7 zdjęć fotograficznych z życia ludowej Ma
rynarki Wojennej, komplet tablic pt. „Z dziejów oręża polskiego na 
morzu” oraz „Historię ludowej Marynarki Wojennej”. '

Spotkaniom z ludnością nadano dużą rangę, gdyż przynosiły one 
znaczne korzyści ideowo-wychowawcze, a przede wszystkim służyły za
cieśnianiu koniaków i współpracy Marynarki Wojennej ze społeczeń
stwem.

Poza akcją lektorską z okazji Dni Morza i Święta Marynarki Wojen
nej organizowano liczne przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe, a mię
dzy innymi: turniej szachowy.7, wystawy prac plastycznych, projekcję 
filmów marynistycznych, konkursy, zloty turystyczne w Grunwaldzie, 
rajd motorowy szlakiem walk I Brygady Pancernej im. Bohaterów 
Westerplatte i spotkania z kombatantami na pokładzie OM „Burza” 
z kombatantami II w7ojny światowej z aktywem ZHP, ZMS, ZMW, 
KMW i ZSP.

Szczególnie cenną inicjatywą Zarządu Politycznego Marynarki Wo
jennej było zorganizowanie w dniach od 8 do 12 maja 1965 roku zlotu 
500 nauczycieli z różnych rejonów kraju. Uczestnicy zlotu zapoznali się 
z tradycjami Marynarki Wojennej, warunkami życia i szkolenia mary
narzy oraz zwiedzali WSMW. Odbyli także rejs na ORP „Gryf” na tra
sie Gdynia — Szczecin — Gdynia. Ponadto każdy nauczyciel otrzymał 
specjalnie powielony materiał lektorski pt. „XX lat Marynarki Wojen
nej PRL”, który służyć miał do popularyzacji wśród młodzieży szkol
nej wybranych problemów obronności Polski na morzu.

W 1965 roku lektorzy Marynarki Wojennej przeprowadzili ogółem 
1788 różnych prelekcji i spotkań w wielu środowiskach zarówno na 
Wybrzeżu, jak i w głębi kraju82. Działalność ta przyczyniła się do spo
pularyzowania idei wychowania morskiego w społeczeństwie. Dużą ak
tywnością wykazali się zwłaszcza lektorzy z WSMW, którzy przepro
wadzili 320 odczytów i referatów dla 16 tys. osób, odbyli 20 spotkań 
w zakładach pracy i instytucjach, w których uczestniczyło 3 tys. osób. 
Wyświetlono także 10 filmów dla około 3 tys. osób33.

W kolejnej akcji lektorskiej z okazji Dni Morza i Święta Marynarki 
Wojennej, która trwała od 15 czerwca do 15 lipca 1966 roku wzięło 
udział 53 oficerów, którzy odbyli ogółem 210 spotkań. Uczestniczyło 

31 Tamże, s. 324—327.
32 AMW, ZP MW, t. 3379/70/157, s. 12.
33 AMW, ZP MW, t. 3380/70/30, s. 179—180.
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w nich 32 550 osób w tym 3 tys. młodzieży przebywającej na obozach 
letnich na Wybrzeżu84 85.

W kwietniu 1966 roku z okazji podsumowania obchodów Tysiąclecia 
Państwa Polskiego i 21 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem niemiec
kim zorganizowano spotkania oficerów Marynarki Wojennej z ludnością 
wiejską. Celem tej akcji było uświadomienie ludności wiejskiej wkładu 
narodu polskiego w dzieło zwycięstwa nad III Rzeszą oraz przeciwsta
wienie się wrogiej propagandzie kleru katolickiego w czasie obchodów 
1000-lecia.

Marynarka Wojenna akcją tą objęła 6 powiatów województw nad
morskich. Były to powiaty: Wejherowo, Kartuzy, Kościerzyna i Puck 
w województwie gdańskim; Sławno w województwie koszalińskim i Wo
lin w województwie szczecińskim. W powiecie puckim akcję prowadzono 
wspólnie z WOP.

Działalność spotkaniowo-propagandową rozpoczęto w dniu 16 kwiet
nia to jest w 21-rocznicę forsowania przez żołnierzy 1 armii Wojska 
Polskiego a zakończono w dniu rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem 
9 maja 1966 roku. Prowadzono ją głównie w soboty i niedziele przy 
ścisłym współdziałaniu z terenowymi instancjami partyjnymi i organa
mi administracji publicznej.

O rozmiarach tej kolejnej akcji świadczy fakt, że tylko w dniach 
23 i 24 kwietnia 1966 roku na terenie powiatów: Kartuzy, Kościerzyna, 
Puck i Wejherowo przeprowadzono 192 prelekcje, w których uczestni
czyło 13 924 osób. Ponadto występy 38 amatorskich zespołów artystycz
nych obejrzało 3 354 widzów. Wysoką frekwencję zanotowano podczas 
projekcji 77 filmów, w których uczestniczyło 6 565 osób. Było to moż
liwe dzięki użyciu 6 wozów propagandowych, przy pomocy których ob
służono 32 wsie86.

Dużą rolę w akcji spotkaniowej odegrały wyjeżdżające wraz z lek
torami na wieś ekipy specjalistyczne, a zwłaszcza lektorskie i remonto
we. Na przykład ekipy lekarskie tylko w powiecie wejherowskim 
w dniach 23—24 kwietnia 1966 roku przebadały 897 osób, w tym do
konały 329 przeglądów stomatologicznych, 298 ekstrakcji, 163 badaia 
pediatryczne oraz 107 badań ogólnych i laryngologicznych86.

Ogółem w tej akcji spotkaniowej, którą kierował Zarząd Polityczny 
Marynarki Wojennej uczestniczyło 365 oficerów w tym 4 admirałów, 
255 oficerów starszych i 106 oficerów młodszych. Między innymi do
wódca Marynarki Wojennej, poseł na Sejm PRL wiceadmirał Zdzisław 
Studziński spotkał się z mieszkańcami wsi Koleczkowo w powiecie wej
herowskim. Obsłużono 626 zebrań, w których uczestniczyło 62 352 osób, 
a w tym 266 z udziałem 28 333 uczniów. Ekipy lekarskie dotarły do 
68 wiosek i przebadały 5 527 pacjentów. Natomiast 46 grup techniczno- 
-remontowych wykonało pracę wartości 20 645 zł. Największym jednak 
powodzeniem cieszyły się liczne imprezy artystyczne. I tak w 217 pro
jekcjach filmów uczestniczyło 23 797 widzów, a 59 koncertów marynar
skich zespołów artystycznych wysłuchało 13 564 osób87.

31 AMW, ZP MW, t. 3380/70/53, s. 39.
85 AMW, ZP MW, t. 3379/70/93, s. 39.
36 Tamże, s. 40.
87 Tamże, s. 139.
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Wszystkie imprezy cieszyły się dużą popularnością, gdyż frekwen
cja wynosiła w większych miejscowościach od 50% do 80% w małych 
wioskach. Dowodziło to bardzo starannego przygotowania akcji i uczest
nictwa w niej dobrze przygotowanych oficerów marynarki.

Równolegle z akcją propagandowo-odczytową na przełomie kwiet
nia i maja 1966 roku zorganizowano sztafety Tysiąclecia i międzymia
stowe zloty gwiaździste. Na terenie Wybrzeża miejscami docelowymi 
tych sztafet były Gdańsk, Kołobrzeg i Szczecin. Organizowano je wspól
nie ;. terenowymi instancjami partyjnymi i organami administracji pań
stwowej. Na trasach sztafet odbywały się wiece i zgromadzenia lud
ności, połączone z występami artystycznymi. Podejmowano także licz
ne zobowiązania i czyny społeczne. Na przykład na terenie powiatu 
Sławno jednostki sił morskich były współorganizatorami 15 między
miastowych zlotów gwiaździstych, w których brało udział 320 osób, 
w tym 124 marynarzy, a długość wszystkich tras wynosiła 251 km. 
Miejscowe społeczeństwo podjęło czyny społeczne wartości 18 min zł. 
Natomiast w międzymiastowym zlocie gwiaździstym w Słupsku uczest
niczyło 26 oficerów i 78 marynarzy z CSSMW w Ustce. Na zakończenie 
zlotów odbywały się spotkania z przedstawicielami kierownictwa partii 
i rządu, rad narodowych i oficerami Marynarki Wojennej oraz wetera
nami ludowego Wojska Polskiego.

Podczas obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego jednostki i ośrod
ki kulturalno-oświatowe Marynarki Wojennej zainicjowały szereg przed
sięwzięć mających na celu upowszechnienie tysiącletniego dorobku kul
tury polskiej ze szczególnym wyeksponowaniem osiągnięć Polski Ludo
wej. Organizowano odczyty, pogadanki, wystawy, spotkania z twórcami 
i działaczami kultury. Nawiązano także kontakty z Teatrem Ziemi 
Gdańskiej, Państwową Operą i Filharmonią Bałtycką, Bałtyckim Tea
trem Dramatycznym w Koszalinie i Filharmonią Szczecińską. Wiele 
z organizowanych imprez miało charakter masowy. Ogółem w latach 
1958—1966 odbyło się 160 występów Zespołu Estradowego MW „Flotylla” 
i 402 koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej MW, w których uczestniczy
ło 125 000 osób. Zorganizowano także 771 różnorodnych wystaw, które 
zwiedziło 256 000 osób88.

W latach jubileuszu państwa polskiego równie dynamicznie propa
gowano turystykę kwalifikowaną. Marynarka była organizatorem 405 
rajdów i zlotów, w których uczestniczyło 5 485 osób, 607 wycieczek kra
jowych dla 17 950 uczestników. Natomiast w ramach konkursu krajo
znawczego pt. „Przez X wieków Polski” w 350 różnych imprezach 
wzięło udział 12 500 osób. Najważniejszym jednak przedsięwzięciem 
był zlot gwiaździsty samochodowo-motorowy „Do Morza” z punktem 
docelowym w Pucku. Poza tymi imprezami rozwijano działalność spor
tową. I tak Yacht Klub Morski „Kotwica” był organizatorem 42 regat, 
w których uczestniczyło 5 317 żeglarzy. Zaś marynarskie kluby spor
towe przeprowadziły 2 826 różnorodnych imprez sportowych z udzia
łem 37 475 zawodników. Natomiast tylko jednostki marynarki na Ziemi 
Gdańskiej zorganizowały 126 ważniejszych imprez sportowych. Wzięło 
w nich udział 13 156 zawodników, a oglądało kilkadziesiąt tysięcy wi

88 AMW, ZP MW, t. 3380/70'73, s. 505 i 507.
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dzów3". Przedsięwzięcia te organizowano nie tylko w jednostkach, ale 
także w środowisku cywilnym.

W latach 1958—1966 Marynarka Wojenna była organizatorem 7 100 
spotkań, prelekcji i odczytów wśród ludności cywilnej. Uczestniczyło 
w nich około 4 100 000 osób”. Tematyka tych przedsięwzięć koncentro
wała się wokół węzłowych problemów politycznych podejmowanych 
w tym czasie przez partię i rząd. Szczególną uwagę zwrócono na ob
chody ważnych rocznic historycznych.

Poza tymi imprezami z inicjatywy Marynarki Wojennej dokonano 
odsłonięcia pomnika i kamienia pamiątkowego. I tak 5 kwietnia 1960 
roku w 15 rocznicę wyzwolenia Kępy Oksywskiej odsłonięto kamień 
pamiątkowy w Babich Dołach ku czci obrońców tego miejsca we wrze
śniu 1939 roku oraz żołnierzy Armii Radzieckiej, którzy w 1945 roku 
wyzwalali te tereny. V/ tej uroczystości uczestniczyło około 10 000 osób. 
Natomiast 3i października 1966 roku w miejscowości Pomieczyno doko
nano odsłonięcia pomnika zbudowanego dla uczczenia ofiar faszyzmu 
niemieckiego. Zimą 1945 roku hitlerowcy zamordowali tam 150 więź
niów ze Stutthofu. Uroczystość ta zgromadziła 5 tys. osób.

W latach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego Marynarka Wo
jenna wykazała się również dużą aktywnością na polu wydawniczym. 
W 1960 roku rozpoczęto wydawanie „Rocznika Ośrodka Nauk Społecz
nych i Wojskowych Marynarki Wojennej”, zaś w 1963 roku wydruko
wany został pierwszy numer „Biuletynu Historycznego”. Opublikowa
no 96 różnych materiałów propagandowych, które wykorzystano pod
czas akcji spotkaniowo-odczytowych. Ponadto Wydawnictwo Marynarki 
Wojennej wydało w 18 nakładach w ilości 34 300 egzemplarzy opraco
wania popularyzujące problematykę morską. Były to takie pozycje, jak: 
„Z dziejów oręża polskiego na morzu”, „Marynarka Wojenna PRL — 
zbrojna siła Polski na morzu” i „Zasadnicze problemy rozwoju naszej 
gospodarki morskiej”. Natomiast miesięcznik „Przegląd Morski” w tym 
okresie zamieścił 75 artykułów poświęconych historii Marynarki Wojen
nej, gospodarce morskiej i problemom rozwoju Ziemi Gdańskiej. Z ko
lei nakładem Wydawnictwa Morskiego w Gdyni i Ossolineum ukazały 
się trzy prace oficerów marynarki: Stanisława Ordona „Kampania wrze
śniowa 1939 na morzu w świetle prawa międzynarodowego” i „Polska 
Marynarka Wojenna w latach 1918—1939. Problemy prawne i ekono
miczne”, oraz Edmunda Kosiarza „Bitwy morskie”.

Dla uczczenia obchodów Tysiąclecia stan osobowy sił morskich wy
konał wiele czynów społecznych na rzecz gospodarki narodowej. Tyl
ko wartość czynów zrealizowanych przez marynarzy pełniących służbę 
na Ziemi Gdańskiej wynosiła 13 880 000 zł. Natomiast ogólna wartość 
wszystkich prac społecznych osiągnęła wartość 39 427 951 zł. Ponadto 
około 4 tysięcy marynarzy, podoficerów i oficerów oddało honorowo 
w latach 1958 — 1966 około 1000 litrów krwi.

Celem popularyzacji osiągnięć stanu osobowego sił morskich w ob
chodach Tysiąclecia Państwa Polskiego w dniu 17 czerwca 1966 roku 
Dowództwo Marynarki Wojennej zorganizowało konferencję prasową 
dla dziennikarzy, na której przedstawiono informację o udziale Mary-

39 Tamże, s. 507.
40 Tamże, s. 504—505.
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narki Wojennej w tych obchodach. Natomiast w dniu następnym tj. 18 
czerwca dziennikarze zostali zaokrętowani i uczestniczyli w ćwiczeniach 
na morskim poligonie, aby w ten sposób bliżej zapoznać się ze specy
fiką służby na morzu. W imprezie tej uczestniczyli przedstawiciele 
24 redakcji.

Dowodem uznania dla wkładu pracy i marynarskiej ofiarności w ob
chodach Tysiąclecia było nadanie 54 indywidualnych i zbiorowych od
znak „Tysiąclecia Państwa Polskiego”.

Duża aktywność Marynarki Wojennej PRL na rzecz społeczeństwa 
wykazana w latach 1957—1966 była nadal kontynuowana. Szczególnie 
duży nacisk położono na dalsze umacnianie kontaktów nawiązanych 
przez jednostki marynarki z ludnością i młodzieżą szkolną Wybrzeża.
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SPRAWOZDANIE Z OBCHODÓW 50-LECIA ORP „BŁYSKAWICA”

W roku 1987 Marynarka Wojenna uroczyście obchodziła 50-tą rocz
nicę pierwszego podniesienia bandery na historycznym już niszczycielu 
ORP „Błyskawica”, a tym samym wcielenie go w skład polskiej floty. 
W tymże roku przypadała inna ważna rocznica zasłużonego okrętu: 
40-lecie jego powrotu do kraju po chlubnie spełnionej służbie na mo
rzach w latach drugiej wojny światowej.

Obie te rocznice dowództwo Marynarki Wojennej postanowiło god
nie uczcić. W myśl sugestii kierownika Muzeum Marynarki Wojennej 
zawartej w notatce służbowej z 18 października 1986 r„ uroczystości 
miały objąć wyróżnienie okrętu w7ysokim odznaczeniem wojskowym, jak 
i sesję historyczną połączoną ze zjazdem koleżeńskim członków załogi 
niszczyciela różnych pokoleń. Przyjęto więc założenie obchodów dwu
dniowych, w okresie późniejszym precyzując datę — 27 i 28 czerwca 
1987 r. W tym drugim dniu (niedziela) przypadał Dzień Marynarki Wo
jennej i wtedy też miała się odbyć główna uroczystość, to jest dekoracja 
bandery okrętu krzyżem orderu Virtuti Militari. W przeddzień, w sobo
tę, postanowiono przeprowadzić sesję historyczną wraz ze zjazdem ko
leżeńskim członków załogi okrętu.

Tak sformułowane propozycje zyskały aprobatę naczelnych władz 
wojskowych i z tą chwilą przygotowania do obchodów ruszyły pełną 
parą. Co się tyczy sesji, to postanowiono odbyć ją w sali konferencyj
nej Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków, ze względu na 
obszerne pomieszczenie gwarantujące miejsce dla co najmniej 200 osób. 
Przy dużej pomocy attache morskiego w Londynie i w Paryżu udało 
się ustalić adresy większości byłych marynarzy z „Błyskawicy”, którzy 
po wojnie osiedlili się w Wielkiej Brytanii i Francji. Skierowano do 
nich specjalnie wydrukowane zaproszenia. Zaproszenia takie wysłano 
również do niektórych osób w Kanadzie i Australii oraz do kilkudzie
sięciu kombatantów z „Błyskawicy” mieszkających w Polsce. Na zjazd 
koleżeński postanowiono leż zaprosić grono oficerów, podoficerów i ma
rynarzy, którzy pełnili służbę na ORP „Błyskawica” w okresie powo
jennym (niektórzy z nich są do dzisiaj w Marynarce Wojennej niejed
nokrotnie piastując odpowiedzialne stanowiska).

Równie intensywnie czyniono przygotowania do uroczystości deko
racji okrętu. Ogrom prac do wykonania spoczywał na załodze „Błyska
wicy”. Szczególnie odpowiedzialne zadania przypadły w udziale dowód
cy okrętu, kmdr. ppor. Mieczysławowi Waryszakowi. W gronie zespołu 
oficerów, pod osobistym kierownictwem dowódcy Marynarki Wojennej, 
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opracowano odpowiedni ceremoniał uroczystości, nie było bowiem do
tychczas wypadku, aby bandera wojenna okrętu została odznaczona or
derem Virtuti Militari.

W miarę jak przygotowania do jubileuszu nabierały rozmachu, do 
pracy włączały się także inne komórki Marynarki Wojennej, jak służba 
kwąte.rmistrzowska, żywnościowa, samochodowa, finansowa, komenda 
garnizonu, Oddział Kadr, Wydział Wydawniczy itd. Obok nielicznego 
personelu Muzeum Marynarki Wojennej największą pracę wykonał 
i okazał największą pomoc zespół oficerów Oddziału Propagandy Za
rządu Politycznego MW, a specjalnie jego szef kmdr por. Konrad Zie
liński.

Sesja historyczna oraz zjazd koleżeński zgromadził 27 czerwca 
1987 r. w odpowiednio udekorowanej sali Stoczni Marynarki Wojennej 
około 200 osób, w tej liczbie blisko 40 kombatantów z ORP „Błyska
wica”, przybyłych do Gdyni tak z kraju jak i zagranicy. W prezydium 
zasiedli: dowódca Marynarki Wojennej kontradm. Piotr Kołodziejczyk, 
który prowadził obrady, zastępca dowódcy Marynarki Wojennej ds. po
litycznych kmdr Waldemar Raczkowski, szef Techniki Morskiej kontr
adm. Aleksy Parol, wiceprezes ZG Ligi Morskiej kontradm. rez. Hen
ryk Pietraszkiewicz, przewodniczący Rady Wojewódzkiej PRON kpt. 
ż. w. Walenty Milenuszkin, dyrektor naczelny Stoczni Marynarki Wo
jennej kmdr mgr inż. Ferdynand Dwórznik, prezes Towarzystwa Przy
jaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” kmdr dr Kryspin Lech, zastępca 
komendanta. Wojskowego Instytutu Historycznego pik prof. dr Euge
niusz Kozłowski. Środowisko.kombatantów z Polski reprezentował kmdr 
ppor. w st. sp. Zbigniew Węglarz, środowisko kombatantów z Wielkiej 
Brytanii — Roman Chełchowski, a marynarzy osiadłych we Francji —■: 
Ilenri Piotrowski. Do prezydium zaproszono także panią dr Zofię Ro- 
manowską-Rychel, córkę kmdr. Bolesława Romanowskiego, który, jako 
dowódca ORP „Błyskawica”, w lipcu 1947 r. przyprowadził sławny ok
ręt z Rosyth do Gdyni.

Po powitaniu przybyłych, otwarciu sesji i zagajeniu obrad przez do
wódcę Marynarki Wojennej, zostały wygłoszone trzy referaty: kmdr. dr. 
Rafała Witkowskiego „ORP „Błyskawica” symbolem morskich tradycji 
oręża polskiego”, kmdr. ppor. Mieczysława Waryszaka „Rola okrętu-mu
zeum „Błyskawica” w patriotycznym i morskim wychowaniu społe
czeństwa” oraz kmdr. inż. Jana Przybylskiego „Uwarunkowania tech
niczne dalszej eksploatacji ORP „Błyskawica” jako okrętu-muzeum”.

Po wysłuchaniu referatów wywiązała się dyskusja, w której zabra
ło głos 14 mówców.

Kendrick Keidrowski (W. Brytania) mówił o wielkiej radości jaką 
odczuwa mogąc uczestniczyć w zjeździć koleżeńskim z okazji tak do
niosłej rocznicy. Jako dar dla Muzeum Marynarki Wojennej przekazał 
na ręce jego kierownika czapkę marynarką angielską z HMS „Flying 
Fox”, kapelusz do munduru wyjściowego morskiej pomocniczej służby 
kobiet (WRENS), koszulkę marynarską oraz talerz głęboki i kubek me
talowy marynarza.

Prezes koła Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Plymouth Ta
deusz Sroka odczytał list sekretarza Stowarzyszenia byłych marynarzy 
10 flotylli, niszczycieli Johna Jamesa Fredericka Bulla skierowany do 
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dawnych i obecnych oficerów i marynarzy ORP „Błyskawica”, następ
nie zaś przekazał kopię tablicy pamiątkowej ufundowanej przez radę 
miejską Cowes dla polskiego okrętu.

Obrońca Wybrzeża w 1939 r. Bronisław Brzózka z Ustki w swoim 
wystąpieniu poruszył wiele wątków. Mówił m. in. o swoim udziale 
w walkach na Oksywiu, o działalności związków zawodowych w żeglu
dze po wojnie, o gdyńskiej straży portowej oraz o swojej długoletniej 
współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej.

W wypowiedzi mgr. Andrzeja Matuszkiewicza, działacza Poznańskie
go Stowarzyszenia Miłośników Morza, podkreślona została rola okrętu- 
-muzeum w resocjalizacji chłopców zespołu „Błyskawica” z Zakładu 
Poprawczego w Poznaniu. Mówca odczytał także listy z życzeniami dla 
załogi okrętu-muzeum od wiceministra sprawiedliwości dr. Józefa Mu- 
sioła i prezesa Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Przedstawiciel załogi okrętu-muzeum st. mar. Grzegorz Wieczerzycki 
wskazał, że sesja historyczna i spotkanie z tyloma weteranami walk 
z ORP „Błyskawica” jest dla niego lekcją obywatelskiego i historyczne
go wychowania.

Mgr inż. Piotr W. Matejuk, dyrektor do spraw eksportu i handlu 
Polskich Zakładów Optycznych w Warszawie przedstawił rolę zakładów 
przed wojną w wyposażeniu niszczycieli typu „Grom” oraz dalmierza 
dla baterii nadbrzeżnej im. Heliodora Laskowskiego na Helu w dosko
nałej jakości sprzęt optyczny. Z kolei przekazał na ręce kierownika Mu
zeum Marynarki Wojennej artystycznie wykonaną tablicę z rysunkiem 
konstrukcyjnym ORP „Błyskawica” wraz z wygrawerowaną dedykacją 
od załogi PZO (tablica została tego samego dnia umieszczona w gablocie 
na okręcie-muzeum).

Z wielką pasją mówił Władysław Mazur z Przemyśla o swej drodze 
w latach wojny, która w 1943 r. doprowadziła go do Wielkiej Brytanii. 
Tam wstąpił do Marynarki Wojennej, służąc najpierw na „Garlandzie” 
później na „Błyskawicy”.

Przewodniczący komisji historycznej Zarządu Głównego PTTK Ja
nusz Żmudziński przedstawił w swoim wystąpieniu działalność PTTK 
na polu wychowania morskiego, po czym wręczył kierownikowi Mu
zeum Marynarki Wojennej pismo gratulacyjne wraz z pamiątkowym 
medalem.

Kmdr rez. Adam Wychowaniec pełnił służbę na „Błyskawicy” w la
tach powojennych. Jego wystąpienie zawierało wiele ciekawych wspom
nień z tego okresu. Mówca stwierdził, że „Błyskawica” miała optymalne 
warunki do szkolenia i że z tych względów okręt stał się prawdziwą 
kuźnią kadr morskich.

Prezes oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Poznaniu 
red. mgr Teofil Różański wystąpił wraz ze swoją żoną mgr. Teresą Za- 
rzeczańską pływaczką, która w 1975 r. pokonała wpław kanał La Man
che oraz ze znanym poznańskim medalierem Mieczysławem Chojnackim. 
Mówca przekazał na ręce dowódcy Marynarki Wojennej od Jerzego 
Pertka egzemplarz nowego wydania „Wielkich dni małej floty”, po czym 
skierował do uczestników sesji pozdrowienia od zasłużonego pisarza-ma- 
rynisty. W wystąpieniu swoim wiele mówił o dużej roli Poznania i Wiel
kopolski na rzecz morza (m.in. coroczne obchody Dni Morza w Maniecz
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kach), następnie kilkunastu osobom wręczył medale z podobizną Krzy
sztofa Arciszewskiego, kmdr. Bolesława Romanowskiego i sylwetką ORP 
„Błyskawica” (medale te wykonał Mieczysław Chojnacki).

Dyrektor naczelny Stoczni Marynarki Wojennej kmdr mgr inż. Fer
dynand Dwórznik przekazał dla okrętu-muzeum puchar kryształowy 
wraz z zapewnieniem, że Stocznia tak jak dotychczas nie będzie szczę
dziła środków i dobrej pracy swojej załogi dla utrzymania historycznego 
niszczyciela w możliwie najlepszym stanie technicznym.

Przedstawiciel środowiska kombatantów Samodzielnego Morskiego 
Batalionu Zapasowego kmdr w st. sp. Henryk Malinowski w dłuższym 
wystąpieniu, okraszonym niekiedy humorem, snuł wspominki na temat 
„Błyskawicy” po powrocie okrętu do kraju w 1947 r.

Na ważną rolę wypowiedzi i relacji kombatantów jako źródła hi
storycznego wskazał zastępca komendanta Wojskowego Instytutu Hi
storycznego płk prof. dr Eugeniusz Kozłowski. Stwierdził, że dzisiaj hi
storycy coraz rzadziej mają okazję spotkać się z „żywą” historią. Sesja 
i zjazd koleżeński dla upamiętnienia 50-lecia ORP „Błyskawica” dał 
możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi, którzy tworzyli nasze 
morskie tradycje w latach drugiej wojny światowej.

Jako ostatni wystąpił kmdr ppor. w st. sp. Zbigniew Węglarz. Po 
krótkiej wypowiedzi odczytał pismo skierowane za jego pośrednictwem 
do uczestników sesji i zjazdu przez mieszkającego w Australii kmdr 
Wojciecha Franckiego, jednego z dowódców ORP „Błyskawica” w la
tach wojny.

Miłym akcentem było wręczenie przez dowódcę Marynarki Wojen
nej wszystkim przybyłym gościom medalu 50-lecia ORP „Błyskawica” 
(medal zaprojektowała Gertruda Wilczopolska z Sopotu, a wybiła Men
nica Państwowa).

Ostatni punkt obrad sesji przewidywał odczytanie listów z gratula
cjami i życzeniami, jakie napłynęły do organizatorów i uczestników uro
czystości. Listów takich otrzymano wiele, toteż ze względu na ograni
czenia w czasie, odczytano jedynie niektóre z nich, jak pismo ambasado
ra PRL w Syrii adm. Ludwika Janczyszyna, list od kmdr, w st. sp. 
Aleksego Czerwińskiego z Warszawy, uroczysty list od Rady Wojennej 
Floty Bałtyckiej ZSRR oraz list prezesa Stowarzyszenia byłych mary
narzy z HMCS „Athabaskan” w Kanadzie.

Po obiedzie w kasynie garnizonowym goście udali się na teren por
tu wojennego, gdzie uczestniczyli w odsłonięciu pomnika słynnego w la
tach wojny dowódcy ORP „Dzik” i zasłużonego w powojennym okresie 
dla ludowej Marynarki Wojennej kmdr. Bolesława Romanowskiego. Od
słonięcia dokonała córka dr Zofia Romanowska-Rychel.

Popołudnie wypełniło uczestnikom zjazdu zwiedzanie okrętów i spot
kania z załogami. Grupa gości zwiedziła także Wyższą Szkołę Marynar
ki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, gdzie spotkała się z podcho
rążymi.

Punktem kulminacyjnym obchodów 50-lecia ORP „Błyskawica” by
ło odznaczenie przez ministra Obrony Narodowej bandery okrętu krzy
żem złotym Orderu „Virtuti Militari”, przyznanym przez Radę Państwa 
PRL w uznaniu zasług wojennych i osiągnięć w szkoleniu oraz popula
ryzowaniu tradycji Marynarki Wojennej. Uroczystość odbyła się w Dniu 
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Marynarki Wojennej, w niedzielę 28 czerwca. W Alei Zjednoczenia, na 
przedłużeniu Skweru Kościuszki wystąpiły pododdziały Marynarki Wo
jennej, „niebieskich beretów”, WOPK i WOP. Do nabrzeży i falochro
nów zacumowały okręty wojenne oraz jednostki szkolne. Dowódcą uro
czystości był kontradm. Kazimierz Bossy.

Na pokładzie okrętu-muzeum oprócz kilkudziesięcioosobowej grupy 
kombatantów z „Błyskawicy” obecni byli przedstawiciele najwyższych 
władz wojskowych: członek Biura Politycznego KC PZPR, minister 
Obrony Narodowej gen. armii Florian Siwicki, szef Głównego Zarządu 
Politycznego WP gen. dyw. dr Tadeusz Szaciło, I zastępca szefa GZP 
WP kontradm. Ludwik Dutkowski, zastępca szefa Sztabu Generalnego 
WP gen. dyw. Mieczysław Dachowski, a także dowódca Pomorskiego 
Okręgu Wojskowego gen. dyw. Zbigniew Blechman. Władze polityczne 
i administracyjne woj. gdańskiego reprezentował zastępca członka Biu
ra Politycznego KC PZPR, I sekretarz KW PZPR w Gdańsku Stanisław 
Bejger oraz wojewoda gen. bryg, dr Mieczysław Cygan. Obecne było 
dowództwo Marynarki Wojennej na czele z kontradm. Piotrem Koło
dziejczykiem.

Po odczytaniu przez kmdr. dr. Ryszarda Plutę uchwały Rady Pań
stwa PRL, nastąpił uroczysty moment dekoracji przez ministra Obrony 
Narodowej bandery okrętu krzyżem złoytm Orderu ,,Virtuti Militari”. 
Banderę do dekoracji trzymał kmdr ppor. Mieczysław Waryszak w asyś
cie pięciu byłych dowódców ORP „Błyskawica”: kmdr. ppor. w st. sp. 
Zbigniewa Węglarza, kmdr. rez. Hieronima Kubery, kmdr. dr. Kryspina 
Lecha, kmdr. Tadeusza Morzyckiego i kmdr. Józefa Żywczaka. Udeko
rowana bandera została następnie umieszczona w gablocie na wystawie, 
stanowiąc tło dla dużych rozmiarów modelu „Błyskawicy”.

Kolejnym punktem uroczystości była dekoracja przez ministra Ob
rony Narodowej grupy kombatantów medalem „Za Udział w Wojnie 
Obronnej 1939 r.” oraz dziesięciu członków załogi niszczyciela z lat po
wojennych złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”.

Po dekoracji gen. armii Florian Siwicki wygłosił dłuższe przemówie
nie. Po nim zabrał głos przewodniczący Rady Wojewódzkiej PRON kpt. 
ż. w. Walenty Milenuszkin. W imieniu załogi odznaczonego okrętu prze
mówił jego dowódca, a za przyznane medale wojskowe w imieniu kom
batantów podziękował kmdr ppor. w st. sp. Zbigniew Węglarz.

W oczekiwaniu na uformowanie się pododdziałów do defilady mini
ster Obrony Narodowej złożył wpis do księgi pamiątkowej, rozmawiał 
też z grupą kombatantów, następnie zaś zwiedził okręt-muzeum, opro
wadzany przez kmdr. dr. Rafała Witkowskiego i kmdr. ppor. Mieczy
sława Waryszaka.

Uroczystość zakończyła defilada, po czym uczestnicy obchodów uda
li się do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohaterów Wester
platte, gdzie w sali tradycji minister Obrony Narodowej udekorował 
kombatantów medalem „Zwycięstwa i Wolnności 1945 r.”

Po spożyciu obiadu w stołówce podchorążych, goście obejrzeli w ki
nie garnizonowym „Grom” trzy filmy: „Obrońcy Helu”, „Salut dla 
„Garlanda” i „Bałtycka wachta”. Następnie udali się autokarami na 
zwiedzanie Gdyni. Trasa wycieczki wiodła obrzeżami miasta, co roda
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kom z Wielkiej Brytanii i Francji dało możliwość poznania nowoczes
nych dzielnic miasta. Wycieczkę zakończono na nabrzeżu Pomorskim, 
przy burcie okrętu-muzeum „Błyskawica”, kolejny bowiem punkt pro
gramu przewidywał zwiedzanie okrętu-jubilata i spotkanie z jego za
łogą.

W bezpośredniej, szczerej i serdecznej atmosferze rozmawiano z ma
rynarzami. Goście wysłuchali koncertu muzyki nowoczesnej wykonanej 
przez kwartet z „Błyskawicy”. Zaintonowano piosenki morskie, wznie
siono toasty za pomyślność okrętu i jego załogi. Obecni mieli także moż
ność obejrzenia z kaset video programu telewizji gdańskiej poświęco
nego 50-leciu ORP „Błyskawica”, który w tym dniu był emitowany na 
fali ogólnopolskiej (w programie 1); reżyserami programu, który pow
stał przy znacznym udziale Marynarki Wojennej, byli redaktorzy Marek 
Kański i Jan Lindner.

Wieczorem, w hotelu WSMW w Gdyni-Oksywiu odbyło się poże
gnanie zagranicznych gości przybyłych na obchody jubileuszowe ORP 
„Błyskawica”. Gości żegnał kierownik Muzeum Marynarki Wojennej 
kmdr dr Rafał Witkowski. Towarzyszący przez cały czas grupie bry
tyjskiej pracownik Muzeum kpt. mar. Zbigniew Wojciechowski został 
wyróżniony nadaniem honorowego członkostwa koła Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej w Plymouth.

Obchody dwóch jubileuszy ORP „Błyskawica” były przypomnieniem 
i utrwaleniem w świadomości osób uczestniczących ważnych faktów 
z najświeższych tradycji oręża polskiego na morzu. Imprezy związane 
z tymi jubileuszami pozostawiły niezatarte wrażenie w umysłach gości. 
Dawali temu wyraz już na miejscu, w Gdyni, jak też później przesy
łając pod adresem organizatorów obchodów listy z podziękowaniami 
i wyrazami uznania za przygotowanie i przebieg uroczystości oraz za 
gościnność i serdeczność z jaką spoytkali się na każdym kroku.

Ilustracją oceny jubileuszu może być pismo, jakie na ręce dowódcy 
Marynarki Wojennej skierował kmdr ppor. w st. sp. Zbigniew Węglarz. 
Oto jego treść: Kraków, dnia 20 sierpnia 1987 r. Do dowódcy Marynarki 
Wojennej PRL kontradmirała Piotra Kołodziejczyka.

Obywatelu Admirale! Upłynęło już kilka tygodni od tej historycznej 
uroczystości 50-lecia ORP „Błyskawica”, która odbyła się w Gdyni, ale 
jej echa wciąż jeszcze napływają do mnie w formie listów od kolegów 
i znajomych kombatantów z kraju i z zagranicy.

Przede wszystkim wyrażają oni swoją wielką radość i wdzięczność 
z powodu nadania tej uroczystości tak wielkiego rozgłosu oraz pięknej 
oprawy przez środki masowego przekazu, zaproszenia ich do udziału 
w tych uroczystościach oraz zapewnienia im gościny w Gdyni, a prze
de wszystkim odznaczenia tego słynnego okrętu wysokim odznaczeniem 
bojowym, złotym krzyżem „Virtuti Militari” przez ministra Obrony Na
rodowej generała armii Floriana Siwickiego ■— co było wydarzeniem 
bez precedensu w historii polskiej Marynarki Wojennej.

Wszyscy zgodnie podkreślają wielki wysiłek organizacyjny dowódz
twa Marynarki Wojennej oraz wyrażają podziw dla sprawnego przepro
wadzenia tej uroczystości w najdrobniejszych szczegółach, co jest cechą 
charakterystyczną dla Marynarki Wojennej. Było to naprawdę niezwy
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kle przedsięwzięcie na niespotykaną dotychczas skalę, o wielkiej war
tości politycznej, zacieśniające więź Polski z Polonią.

Naturalnie zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób na różnych sta
nowiskach brało udział w7 organizowaniu tej uroczystości, w szczegól
ności mam tu na myśli poniższych, którym należą się specjalne podzię
kowania: zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. liniowych kontr
admirałowi Kazimierzowi Bossy za sprężystą organizację części repre
zentacyjnej, kierownikowi Muzeum Marynarki Wojennej komandorowi 
dr. Rafałowi Witkowskiemu za długotrwałe i żmudne przygotowanie 
części historycznej, komandorowi dr. Ryszardowi Pluta za zorganizowa
nie i rozdanie odznaczeń dla kombatantów.

Poza tym uważam, że należy się również podziękowanie pracowni
kowi cywilnemu Stoczni Marynarki Wojennej — ob. Józefowi Gizonka, 
który już na sesji poświęconej 40-leciu Marynarki Wojennej PRL wy- 
stąpil z projektem specjalnego uhonorowania ORP „Błyskawica” w nad
chodzących uroczystościach 50-lecia, co wówczas uznał za słuszne i po
parł obecny I zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego WP — 
kontradmirał Ludwik Dutkowski.

Tak więc dowództwo Marynarki Wojennej w pełni zasłużyło sobie 
na wdzięczność i wysokie uznanie kombatantów, starych i doświadczo
nych marynarzy, tych co są w Polsce i tych co są rozrzuceni po szero
kim świecie, bo przecież: „Polska jest Ojczyzną wszystkich Polaków”.

Opracował: kmdr dr Rafał Witk.owski
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DOC. DR HAB. ZBIGNIEW MACHALIŃSKI

WICEADMIRAŁ JÓZEF UNRUG (1884-1973)

Postać Józefa Michała Huberta Unruga jest szeroko znana polskim 
czytelnikom, głównie z racji roli jaką odegrał będąc dowódcą Obrony 
Wybrzeża w okresie wojny polsko-niemieckiej 1939 r.

Dziwne i skomplikowane są losy ludności zamieszkałej na pograniczu 
dwóch obszarów językowych. Przykład Unrugów jest tego najlepszym 
potwierdzeniem. Odgałęzienie tej rodziny, które pod koniec XVI wieku 
zamieszkało w Wielkopolsce, stopniowo polonizowało się, przy czym, co 
jest najdziwniejsze apogeum tego procesu przypadało na okres zaborów. 
W tym konkretnym przypadku można mówić nie tylko o polonizowaniu, 
ale wręcz o falowym narastaniu uczuć miłości i przywiązania do ziemi 
ojczystej, języka i kultury polskiej.

Wychowywał się Józef Unrug wraz ze swoim młodszym bratem 
w domu rodzinnym, w którym zwracano się do dzieci w języku polskim 
i niemieckim. Matka, osoba o dużym -wdzięku osobistym, urodzie i inte
ligencji do końca życia nie mówiła po polsku. Ojciec przeciwnie stop
niowo polonizował się i on to głównie starał się, aby synów uczyć języka 
polskiego i wychowywać w tradycji polskiej, w tym celu angażowano 
od najmłodszych lat domowych nauczycieli.

Urodził się Józef Michał Unrug 7 października 1884 roku w Bran
denburgu. Do gimnazjum uczęszczał w Dreźnie, po jego ukończeniu ku 
niezadowoleniu rodziców, którzy sądzili, iż powinien poświęcić się stu
diom rolniczym najbardziej przydatnym dla przyszłego ziemianina, roz
począł w7 1904 r. naukę w oficerskiej szkole morskiej w Murwick. Szkołę 
tę wybrał z zamiłowania, dalsza droga życiowa potwierdziła słuszność 
takiej decyzji.

W pierwszym okresie edukacji morskiej, młodych ludzi zaokręto
wano na fregacie „Stoch”, gdzie w czasie rocznego rejsu po Bałtyku, 
Atlantyku i Morzu Śródziemnym przeszli oni jako kadeci podstawowe 
wyszkolenie morskie. Młody Unrug trudy morskiej żeglugi znosił do
brze. W trakcie dalszej nauki pomyślnie ukończył oficerskie kursy w za
kresie artylerii morskiej i torped oraz broni podwodnej. Po ukończeniu 
szkoły morskiej, jesienią 1907 r., otrzymał stopień podporucznika mary
narki. W latach 1907—1911 pływał, pełniąc służbę na okrętach różnych 
klas, w tym na krążownikach „Munchen”, „Braunschweig” i „Niobe”. 
Na tym ostatnim okręcie odbył rejs dookoła świata. Jako wyróżniający 
się porucznik (awansował jesienią 1910 r.) został na początku 1912 h 
przeniesiony do Szkoły Chorążych Marynarki Wojennej we Flensburgu 
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i objął tam funkcję instruktora. W następnym roku ukończył wyższy 
kurs artylerii morskiej. W 1914 roku przez krótki okres czasu pełnił 
funkcję naczelnika stacji sygnałowej na wyspie Sylt. Następnie uczę
szczał do Oficerskiej Szkoły Podwodnego Pływania.

W czasie I wojny światowej kapitan leutnant J. Unrug awansował, 
jesienią 1915 r., służył kolejno na okrętach podwodnych: „U30”, „UC1”, 
„UB9”, ,,UC8”, „UCH”, „UB25”, „UC28”. Zajmował tam stanowiska: 
zastępcy dowódcy okrętu podwodnego, komendanta szkoły podwodnego 
pływania dla podoficerów i marynarzy, dowódcy okrętu podwodnego 
i dowódcy flotylli okrętów podwodnych. Doceniając postawę J. Unruga 
władze zwierzchnie odznaczyły go Krzyżem Żelaznym I i II stopnia *.

Po klęsce Niemiec, Unrug przyjeżdża do Polski, 26 lipca 1919 r. zo
stał przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu kapitana marynarki. Przy
dział . otrzymał do. Departamentu Spraw Morskich, początkowo spełniał 
tam różne doraźne funkcje, następnie od 25 września 1919 r. miano
wany został tymczasowym naczelnikiem Wydziału Operacyjnego w Sekcji 
Kwalifikacyjnej dla Oficerów Marynarki MSW 1 2 3.

Oficjalnie został kpt. Unrug skierowany do Gdańska na stanowisko 
szefa Urzędu Hydrograficznego przy Delegacji Polskiej 19 lutego 1920 r. 
Faktycznie już pod koniec roku 1919 przysłany został do Gdańska kpt. 
mar. Unrug, dla zorganizowania służby wybrzeża, objęcia latarń, bojów 
etc.8. Informację tę potwierdza również sam zainteresowany pisząc ;,Pod 
koniec roku (1919—Z. M.) zostałem oddelegowany do Gdańska celem 
przejęcia brzegowych urządzeń nawigacyjnych” 4 *.

Wybór Unruga był pociągnięciem niezwykle trafnym, znał on dosko
nale język niemiecki, dobrze język francuski i angielski, chętnie posłu
giwał się dialektem pruskim, jako były oficer niemiecki marynarki wo
jennej wzbudził szacunek rozmówców reprezentujących Gdańsk.

Polski Urząd Hydrograficzny w Gdańsku miał wiele niecierpiących 
zwłoki zadań do wykonania, przejmowano na przełomie 1919 r. i 1920 
roku od podobnego urzędu niemieckiego wszystkie latarnie morskie 
na .odcinku .mającego do Polski należeć wybrzeża morskiego, opiekę nad 
wydmami, utrzymanie szlaków nawigacyjnych w Zatoce Gdańskiej 
i Zatoce Puckiej, stawianie pław, poprawianie map żeglarskich i wyda
wanie . biuletynów nawigacyjnych. Wreszcie urząd ten przygotowywał 
na roboczo dla Delegacji Polskiej stanowisko w sprawie wytyczenia 
granicy morskiej Rzeczypospolitej. Dla spełnienia tych zadań Polska 
musiała posiadać własny statek hydrograficzny. „Jedno z moich zadań 
— wspominał Unrug — polegało na uzyskaniu statku przeznaczonego 
dla służby hydrograficznej. Po długich poszukiwaniach znalazł się od
powiedni obiekt: mały parowiec z podwójnym napędem śrubowym (...) 
Otrzymał nazwę „Pomorzanin”. Był pierwszym okrętem, na którym pod
niesiono wiosną 1920 roku polską banderę wojenną. Dziwnym zbiegiem 

1 CAW, t. 779. Akta personalne J. Unruga (b.n..), E. Madey, kontradmirał Jó
zef Unrug 1884—‘1973, „Przegląd Morski”, 1986, z. 9, s. 78, Cz, Ciesielski, J. Unrug, 
Ludzie Pomorza lat 1920—.1939, s. 91.

2 CAW, t. 779. Akta personalne J. Unruga (b.n.).
3 AP Gd, KGRP 259/1/7. Sprawozdanie Generalnego Delegata Rządu Polskiego 

(b.n.).
4 J. Unrug. Jak powstała Polska Flota Wojenna 1918—1939, „Nasze Sygnały”

1959, nr 1/54, s. 2.
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okoliczności zostałem wówczas po raz pierwszy i chyba ostatni pełno
prawnym właścicielem statku. Ze względu na to, że pruski Gdańsk nie 
uznał polskiego rządu, zakup parowca był tylko możliwy na moje włas
ne nazwisko”5 6. Został on dokonany w Hamburgu za pośrednictwem 
firmy Bohnke Sieg.

Kpt. Unrug uczestniczył również bardzo aktywnie z ramienia Polski 
w mieszanej komisji do spraw wytyczenia granicy morskiej. Na posie
dzeniu w dniu 13 sierpnia 1920 roku wygłosił na tym forum specjalny 
referat, w którym przedstawił stanowisko Polski. Granicę tę Unrug wi
dział w sposób następujący. „Od punktu granicy gdańsko-polskiej na 
wybrzeżu (w Kolibkach) granica ciągnie się prostą linią aż do punktu, 
który leży 3 mile na wschód od Helu. Uważam tę granicę za jedynie 
sprawiedliwą wobec małej przestrzeni morza i wybrzeża, którą Polska 
posiada”6. Stanowisko to spotkało się ze sprzeciwem delegacji gdań
skiej, co z kolei spowodowało zdecydowaną replikę Unruga. Z wszy
stkich powierzonych zadań, w pierwszym etapie przejmowania przyzna
nego Polsce decyzją Traktatu Wersalskiego wybrzeża morskiego Unrug 
wywiązał się doskonale. Jego przełożeni w Delegacji Polskiej w Gdań
sku i szef DSM admirał Porębski pozytywnie oceniali jego działalność 
w tym zakresie.

23 września 1920 roku został przeniesiony do Pucka i wyznaczony 
p.o. szefa sztabu Dowództwa Wybrzeża. Tam zaczęła się długoletnia 
współpraca ze Swirskim. Swirski i Unrug, dwaj zupełnie różni ludzie, 
potrafili jednak znaleźć ze sobą od początku swojej współpracy wspólny 
język. Zdawali sobie cni sprawę jak bardzo się różnili, ale zarazem jak 
bardzo się uzupełniali. Swirski typowy sztabowiec, Unrug oficer liniowy.

Kontakty Unruga z Porębskim nie układały się najlepiej, przy czym 
ten pierwszy wychowany w tradycji pruskiej marynarki, przyzwycza
jony był do dyscypliny i posłuszeństwa, nie wyobrażał sobie niesubor
dynacji w stosunku do przełożonego. Unrug w początkach lat dwudzie
stych mówił z trudem po polsku, używając wielu germanizmów, nato
miast w polszczyźnie Porębskiego w tym czasie roiło się od rusycyz
mów. Obydwaj mówili po polsku, ale używali innej terminologii mor
skiej, jeżeli do tego dodamy naleciałości językowe wówczas rzeczywi
ście ci dwaj niezwykle zasłużeni dla polskiej pracy na morzu ludzie 
mogli mieć pewne kłopoty w porozumieniu, mówiąc tym samym ojczy
stym językiem. Na fakt ten zwracali uwagę różni pamiętnikarze. Kło- 
ssowski nawet wręcz stwierdzał, że Porębski nie lubił Unruga 7.

Dla tego ostatniego zasadniczą sprawą było jednak znaleźć wspólny 
język ze swoim bezpośrednim szefem, komandorem Swirskim. Ci dwaj 
ludzie, jak już zaznaczono, w pełni się zaakceptowali w płaszczyźnie 
służbowej, mieli do siebie całkowite zaufanie i byli wobec siebie w okre
sie międzywojennym, w czasie wojny i po jej zakończeniu absolutnie 
lojalni. Unrug od początku zrozumiał intencje Swirskiego i jego prag
nienie skupienia w swoim ręku wszystkich podstawowych spraw. Fak
tycznie szef sztabu Dowództwa Wybrzeża mając dobrą zaprawę mary

5 Ibid., s. 3.
6 AP GD, KGRP 259/1/1043. Sprawozdanie z posiedzenia komisji dla wyty

czenia granicy, 13.VIII.1920, s. 240.
7 J. Kłossowski, Puck, Gdynia, Służba Hydrograficzna Marynarki Wojennej 

i Flota, Muzeum MW (maszynopis), s. 55.

153



narską nie spełniał tej funkcji, ale skupił swoje wysiłki na wdrożeniu 
i osiąganiu jak najlepszych wyników w służbie pokładowej, nawiga
cyjnej, sygnalizacji, manewrowaniu okrętem, utrzymaniu w podległych 
oddziałach i na okrętach porządku, czystości oraz podnoszeniu dyscy
pliny. Często te ostatnie wysiłki Unruga utożsamiano raczej nie z dy
scypliną, ale wręcz z drylem. W tym zakresie swoich obowiązków był 
Unrug niezwykle dokładny i wręcz drobiazgowy.

5 grudnia zatwierdzono komandora porucznika J. Unruga na stano
wisku szefa sztabu Dowództwa Floty. W następnym roku 16 kwietnia 
otrzymał podziękowanie od szefa KMW „za wzorowy porządek we Flo
cie”, a 8 października pochwałę również od szefa KMW „za gorliwą 
i owocną pracę na stanowisku” 8.

Jesienią 1923 roku szef KMW przydzielił do Dowództwa Floty ko
mandora porucznika Edwarda Sadowskiego w charakterze doradcy do 
spraw wyszkolenia taktycznego. „Takiej funkcji etaty nie przewidywały, 
stworzono ją przejściowo. Wyszkolenie taktyczne floty było jednym 
z głównych zadań sztabu, przydzielenie zaś doradcy do tych spraw poza 
sztabem było stworzeniem pewnego rodzaju nadbudówki nad nim. Sa
dowski był starszy od Unruga i dlatego ten ostatni znalazł się w Do
wództwie Floty na trzecim miejscu w hierarchii służbowej. Szef sztabu 
poczuł się tym dotknięty w swej ambicji” 9 10. Tak skomentował to wyda
rzenie obserwujący je z bliska J. Kłosowski. Z opinią tą należy się 
w pełni zgodzić. Unrug faktycznie poczuł się urażony. Porębski nie miał 
zaufania do kwalifikacji taktycznych szefa sztabu Dowództwa Floty, 
ten ostatni złożył raport o zwolnienie ze służby, otrzymał odmowę, wów
czas 20 listopada 1923 r. udał się na urlop bezpłatny. 1 grudnia tego 
roku został przeniesiony na własną prośbę w stan spoczynku, a 24 czer
wca 1924 r. w stan nieczynny na przeciąg jednego roku.

10 maja 1925 r. Unrug wysłał list do ówczesnego ministra spraw 
wojskowych gen. W. Sikorskiego, w którym w sposób jednoznaczny 
oskarżył szefa KMW o wszystkie niepowodzenia w marynarce wojennej, 
również bardzo krytycznie ocenił jego kwalifikacje dowódcze pisząc 
m.in.: „Oficer ten dobry i szlachetny jako człowiek, ożywiony najlep
szymi intencjami, doświadczony w służbie morskiej w czasie pokoju 
i wojny, który w rosyjskiej marynarce miał podobno opinię surowego 
rygorysty i krzewiciela karności — u nas zawiódł zupełnie. Fatalnie 
pobłażliwy i miękki wobec przełożonych, niestały w swoich zamierze
niach i chwiejny do tego stopnia, że nigdy nie ma pewności czy wydany 
już rozkaz nie zostanie znowu cofnięty lub zniesiony pod czyimś wpły
wem, działał od samego początku wprost zabójczo na dyscyplinę”. Jest 
to opinia skrajnie jednostronna i subiektywna zarazem. Wspomniany 
wyżej list został prawdopodobnie napisany pod wpływem sugestii kie
rownictwa resortu spraw wojskowych i przez to ministerstwo wyko
rzystany do sanacji stosunków w marynarce wojennej ł°.

Cztery dni później 14 maja będąc jeszcze w stanie nieczynnym zo
stał odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Do służby czynnej wrócił

8 CAW, t. 779. Akta personalne J. Unruga (b.n.).
9 J. Kłossowski. Wspomnienia z Marynarki Wojennej, Warszawa 1970, s. 224.

10 CAW, 1.300.1.626, Gabinet MSWojsk., List Unruga do Sikorskiego z dnia 
10.V.1925 (b.n.).
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18 maja 1925 roku. Dzień później obowiązki szefa KMW objął oficjalnie 
J. Swirski. Zbieżność tych dat nie jest przypadkowa. ......

Na kluczowe stanowisko dowódcy Floty powołano z dniem 19 maja 
Unruga. Mianowanie to traktował zainteresowany jako satysfakcję za 
poprzednie potknięcia. Unrug doceniał szansę jaka się przed nim otwo
rzyła, spośród oficerów jakimi dysponował szef KMW, właśnie on naj
bardziej był predysponowany do objęcia tego stanowiska. Ta nominacja 
ostatecznie zadecydowała o jego drodze życiowej. Nastąpiło definitywne 
rozstanie z rodzinnym Sielcem. Unrug już na stałe przeniósł się wraz 
z żoną do Gdyni. Zamieszkali w opuszczonym przez Swirskiego miesz
kaniu przy Szosie Gdańskiej (na Grabówku, dziś ul. Czerwonych Kosy
nierów) składającym się z trzech małych pokoi.

Funkcja dowódcy Floty była ukoronowaniem marzeń Unruga. Gdy
nia znajdowała się wówczas u progu wielkiej kariery związanej z bu
dową miasta i portu. Rola dowódcy Floty w tym procesie była zna
cząca. Od początku na nowym stanowisku poczuł się nowym dowódca 
Floty w swoim żywiole. Jego stosunek do podległych spraw i lujdzi 
stanowił mieszaninę podejścia wyższego dowódcy wojskowego i właści
ciela ziemskiego. Unrug był dowódcą i gospodarzem zarazem. Przed 
jego bystrym okiem nie można było nic ukryć. Zasadnicze decyzje od
nośnie floty, głównie w sensie budowy nowych jednostek i w sprawach 
kadrowych podejmował Swirski. Jednak na Oksywiu podległym sobie 
personelem i przydzielonym sprzętem rządził niepodzielnie Unrug. Głów
ny nacisk kładł na dyscyplinę, organizację pracy, dokładność, obowiąz
kowość i punktualność. Sam od siebie wiele wymagał i podobną miarę 
stosował do podwładnych. Uważano go za człowieka poważnego, bardzo 
obowiązkowego, stanowczego i sprawiedliwego, za marynarza i oficera 
z krwi i kości.

Szczególnie chętnie forsował szanse młodych oficerów, absolwentów 
SPMW. Uważał, że właśnie oni wychowam i wykształceni w rodzimej 
uczelni zgodnie z potrzebami i wymogami Polskiej Marynarki Wojennej 
spełnią lepiej pokładane w nich nadzieje, niż byli oficerowie marynarek 
zaborczych. Tym młodym ludziom Unrug wyraźnie imponował, chętnie 
poddawali się oni jego autorytetowi.

Niektórzy pamiętnikarze, w czym przoduje cytowany wie
lokrotnie J. Kłossowski odmawiali Unrugowi zdolności i umiejętno
ści w działaniach taktycznych i operacyjnych. Wyżej wymieniony wręcz 
stwierdzał „w zagadnieniach taktycznych był słaby, w operacyjnych na 
szerszą skalę był laikiem” u.

W stwierdzeniu tym jest na pewno wiele przesady, trzeba je odnieść 
do konkretnych warunków w jakich mogła działać polska marynarka 
wojenna na Bałtyku, a nie w ogóle. Jeżeli tak ograniczymy teren przy
szłych działań wówczas możliwości i umiejętności taktyczne Unruga nie 
będą znowu takie małe.

Z drugiej strony w polskich warunkach na stanowisku dowódcy Floty 
był Unrug typowym samoukiem, gdyż nie miał możliwości brania udzia
łu w manewrach wielkich zespołów morskich ze względu na zajmowane 
stanowisko, nie miał również możliwości doskonalenia swojej wiedzy

11 J. Kłossowski. Początki służby na morzu i p.owrót do kraju po I wojnie 
światowej, AM MW, t. 117, s. 25.
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teoretycznej i praktycznej na studiach w zagranicznych akademiach mor
skich, jak to praktykowano w stosunku do oficerów zajmujących niższe 
stanowiska. Przyszły admirał mógł ograniczyć się jedynie do śledzenia 
fachowego piśmiennictwa i polegać na własnym doświadczeniu i zdro
wym rozsądku.

Poglądom Kłossowskiego przeczy zdecydowanie relacja płk. Mariana 
Romeyki, który późną jesienią 1925 roku uczestniczył w tzw. „prywat
nej grze wojennej” między przedstawicielem Biura Ścisłej Rady Wojen
nej ówczesnym pułkownikiem Tadeuszem Kutrzebą, a dowódcą Floty 
komandorem porucznikiem J. Unrugiem. Rozmowy te trwały dwa dni. 
Prywatna, jak ją nazywałem, gra wojenna między Kutrzebą a Unrugiem 
dotyczyła wypadków R i N, a więc wojny bądź z Rosją 12, bądź też 
z Niemcami, a w związku z tym możliwościami naszej marynarki wo
jennej, nie tylko tej, którą mieliśmy w owym czasie, lecz projektowanej. 
Komandor Unrug przyznawał, że w razie wojny z Rosją rola polskiej 
marynarki wojennej musi się ograniczyć jedynie do zabezpieczenia mor
skiej komunikacji z Francją, co na razie wydawało mu się możliwe do 
wykonania. Przy tej okazji podkreślał, że najdalej wysuniętą linię za
bezpieczenia stanowić będzie Bałtyk na wysokości Libawy. W każdym 
razie agresywne cele polskiej marynarki w stosunku Rosji nie mogły 
być brane pod uwagę.

Pesymistycznie, niemniej jednak szczerze, oceniał komandor Unrug 
rolę naszej marynarki w stosunku do Niemiec, co być może przycho
dziło mu łatwiej, ponieważ wywodził się z marynarki kajzerowskiej. 
Unrug twierdził, że w razie najmniejszej nawet rozbudowy marynarki 
niemieckiej, flocie naszej nie pozostanie nic innego, jak szybkie wyco
fanie się do Libawy, do portu neutralnego, lub zatopienie wszystkich 
okrętów w Gdyni i obrona honoru marynarki przez spieszne załogi na 
wzgórzach otaczających Gdynię (w tym czasie nie było jeszcze mowy 
o Helu). Co prawda robił on pewne zastrzeżenia, jeśli chodzi o możli
wości związania floty niemieckiej przez angielską, lecz przyznawał, że 
Kanał Kiloński daje Niemcom wszelkie możliwości panowania na Bał
tyku, bez obawy interwencji ze strony Anglików” 13.

Ten realizm w sposobie widzenia możliwości Polskiej Marynarki 
Wojennej w wypadku konfliktu z Niemcami jest godny odnotowania, 
tym bardziej, że wypowiedział go Unrug w pierwszych miesiącach spra
wowania funkcji dowódcy Floty. W latach późniejszych, jak również 
w przededniu konfliktu z Niemcami admirał również wypowiadał się 
w podobny sposób, realistycznie i precyzyjnie oceniając możliwości 
obrony polskiego wybrzeża.

3 maja 1926 roku awansował do stopnia komandora. Kluczowa rola 
Unruga polegała na realizacji przeforsowanych przez Świrskiego kon
cepcji w zakresie rozbudowy Polskiej Marynarki Wojennej. Nowo zbu
dowane okręty przypływały na Oksywie, tu na miejscu trzeba było 
stworzyć im odpowiednią bazę, zaplecze techniczne, szkolić załogi, nad
zorować budowę koszar itp. Do tej roli Unrug nadawał się idealnie, żył 
on tymi sprawami, pochłaniały go one całkowicie. Jako ziemianin wy

12 Nieścisłe, nie było wtedy Rosji, lecz Związek Radziecki.
13 B. Romeyko. Przed i po maju, Wiarszawa 1967, wyd. III, s. 187, por. również 

J. R. Godlewski, W. Odyniec, Pomorze Gdańskie. Koncepcja obrony i militarnego 
wykorzystania od wieku XIII do roku 1939, Warszawa 1982, s. 337.
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niósł z domu rodzinnego zamiłowanie do ładu i porządku, wychowany 
w kulcie pracy i dobrej organizacji. Będąc w Gdyni zawsze żywo inte
resował się sprawami kultury rolnej. Kontakt z przyrodą i produkcją 
rolną nauczył Unruga patrzeć z jednakową dociekliwością na sprawy 
pierwszoplanowe i pozornie marginalnie. W służbie morskiej wszystko 
nawet pozorne drobiazgi traktował z jednakową dociekliwością i suro
wością. Ludzie niesumienni, niedokładni mieli trudne życie, wcześniej 
czy później byli eliminowani.

Unrug pełnił na terenie Gdyni szereg odpowiedzialnych funkcji spo
łecznych, był m.in. członkiem Rady Administracyjnej P.P. „Żegluga Pol
ska”. Z ramienia tego armatora wchodził w 1929 r. w skład specjalnej 
komisji opracowującej program rozwoju żeglugi morskiej w Polsce ’4.

Jako zapalony żeglarz włączył się z zapałem w prace organizacyjne 
związane z powstaniem Oddziału Morskiego Jacht Klubu Polskiego 
w Gdyni, został następnie pierwszym komandorem tego oddziału. Włas
nym sumptem, przywożąc z Sielca meble urządzał częściowo lokal Jacht 
Klubu, fundował również nagrody przy okazji organizowanych regat 
morskich. Po powstaniu Oficerskiego Jacht Klubu „dał się wybrać” na 
jego Komandora 11 * * * 1S.

Znana była życzliwość i zainteresowanie Unruga sprawami młodzieży. 
Szczególnie chętnie pomagał harcerzom w organizowaniu obozów nad 
morzem w okresie letnim. Widząc trudną sytuację młodzieży robotni
czej na terenie Gdyni włączył się bardzo aktywnie w 1932 roku w or
ganizację ogniska YMCA na terenie tego miasta, został nawet prezesem 
Rady Oddziału Gdyńskiego 16.

Unrug po mianowaniu go dowódcą Floty zupełnie zmienił tryb życia 
w stosunku do okresu puckiego. Wydaje się, że duży wpływ na jego 
postawę miał Julian Rummel, z którym się bardzo zaprzyjaźnił. Teraz 
Unrugowie prowadzili dom otwarty, drzwi ich mieszkania nie były oczy
wiście szeroko otwarte, tym niemniej przybywało tam grono przyjaciół, 
znajomych i różnego rodzaju dygnitarzy, odwiedzających latem Gdynię. 
Unrug lubił również czasem odwiedzać kawiarnie i restauracje gdyń
skie. Najchętniej przebywał jednak w gościnnym, prawdziwie otwar
tym domu Rummlów 17.

Dużo uwagi poświęcał dowódca Floty sprawom zaplecza technicznego 
okrętów, szczególnie Warsztatom Portowym Marynarki Wojennej w Gdy
ni, przeniesionym w 1927 roku z Pucka. Dążył do maksymalnego unie
zależnienia się od stoczni remontowych usytuowanych na terenie Wol
nego Miasta Gdańska. W pierwszej kolejności w materiale do szefa 
KMW postulował w 1927 roku budowę niewielkiego doku pływającego 
(150 t), aby remontować na nim małe jednostki, sądził wówczas, że taka 
niewielka inwestycja leżała w granicach możliwości ekonomicznych 
Polski i przyczyni się do znacznych oszczędności. Ostatecznie zakończono 
w 1931 r. budowę większego doku (350 t.).

11 J. Rummel, op. cit., s. 174.
15 Ibid., s. 194.
10 YMCA (Young Men’s Christian Association — Chrześcijańskie Stowarzysze

nie Młodzieży Męskiej) — międzynarodowa protestancka organizacja kulturalno-
-oświatowa założona w 1844 r. w Anglii. Najbardziej aktywna na terenie USA.
Polska YMCA powstała w 1923 roku.

17 J. Rummel, op. cit., s. 273.
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Dowódca Floty miał również doskonalą bieżącą orientację w postępie 
robót wszystkich budowli na wybrzeżu realizowanych przez marynarkę 
wojenną. Lustrujący z ramienia KMW te prace T. Kinel wspominał, iż 
rozmowy z Admirałem na te tematy „miały zawsze charakter twórczy 
i szczery. Unrug zawsze wiedział co potrzeba z dziedziny inwestycji 
i towarzyszących okoliczności” I8.

Operatywność i energię Unruga dostrzegali również inspektorzy 
armii w czasie przeprowadzanych kontroli. W czasie przeprowadzonej 
w 1928 roku inspekcji Generał J. Rybak jednoznacznie pozytywnie oce
nił rezultaty jego pracy i kwalifikacje pisząc: „Dowódcę Floty oceniam 
wysoko jako przełożonego i marynarza. Posiada on duży autorytet, ener
gię i umie utrzymać porządek i dyscyplinę. Jego wiedza i doświadczenie 
fachowe rokują nadzieję, że będzie dobrym dowódcą do małej wojny 
na morzu” 19.

Po przeprowadzonej w 1929 roku inspekcji gen. J. Rybak dosyć 
poważnie zmienił opinię o Unrugu. W dalszym ciągu wysoko ocenił jego 
zdolności organizacyjne w zakresie utrzymania we Flocie porządku 
i dyscypliny, natomiast w zakresie jego kwalifikacji jako dowódcy w wa
runkach wojennych wyraził pewne obiekcje stwierdzając: „nie ma przy
gotowania teoretycznego i musi bądź przejść wyższe wyszkolenie za 
granicą, bądź też mleć pewną ilość przydzielonych oficerów z wyższym 
wykształceniem wojskowym” 2°. Z opinią tą w świetle wydarzeń z wrześ
nia 1939 r. z zasady trzeba się zgodzić.

W czasie wyjazdów zagranicznych admirała J. Świrskiego, jego urlo
pów wypoczynkowych, czy też zdrowotnych najczęściej zastępował go 
J. Unrug, który w takich okolicznościach przyjeżdżał do Warszawy 
i urzędował w gmachu Kierownictwa Marynarki Wojennej. W stolicy 
Unrugowi wynajmowano apartament w Hotelu Europejskim, miał do 
dyspozycji samochód, odwiedzał wówczas teatry i był chętnie przyjmo
wany przez wpływowe osobistości ówczesnego życia politycznego, mię
dzy innymi przez J. Piłsudskiego. Z ludźmi tymi spotykał się również 
na stopie towarzyskiej, bywał zapraszany do ich domów. Przystojny 
admirał o nordyckim wyglądzie i nienagannych manierach był praw
dziwą atrakcją warszawskich salonów. Dowódca Floty imponował w tych 
rozmowach rzeczowością, słuchacze z pierwszej ręki otrzymywali wiele 
informacji na temat bardzo modnej wówczas problematyki morskiej.

Flota polska spełniała również określoną, instrumentalną rolę w sto
sunkach polsko-gdańskich wyznaczoną przez resort spraw zagranicznych. 
Stanowiła instrument nacisku na Senat Wolnego Miasta Gdańska. W sy
tuacjach szczególnie istotnych, instrukcje co do zachowania się polskich 
okrętów przebywających w Gdańsku wydawał J. Piłsudski. W takich 
okolicznościach dowódca Floty był wzywany do Marszałka i w oparciu 
o jego wytyczne opracowywał instrukcje wykonawcze dla okrętów uda
jących się do Gdańska. Ta rola floty w walce o uprawnienia polskie 
w Gdańsku była szczególnie widoczna w okresach zaognionego sporu 
o „port d’attache”. Wówczas rozkazy KMW, dowódca Floty wykonywał

18 T. Kinel. Organizacja i działalność Referatu Opieki i Kultury Ośrodka KMW 
w Londynie, Muzeum MW (maszynopis), s. 42.

19 CAW, akta GISZ, 302.4.420. Raport z inspekcji Floty gen. J. Rybaka, 13.IX. 
1928 r. (b.n.).

29 Ibid., Sprawozdanie gen. J. Rybaka z inspekcji Floty z 30.IV.1929 r. (b.n.).
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będąc w ścisłym kontakcie z MSZ i komisarzem Generalnym RP 
w Gdańsku.

MSWojsk. pod koniec 1938 r. zreorganizowało częściowo dowodzenie 
na terenach przyległych do morza, ustanawiając 10 grudnia 1938 r. 
nową fomację pod nazwą „Obszar Nadmorski”, w skład której weszło 
miasto Gdynia oraz powiat morski i kartuski. Teren ten został pod 
względem wojskowym podporządkowany dowódcy Floty. W ten sposób 
Unrug stał się odpowiedzialny za całokształt przygotowań wojennych, 
lądowych, lotniczych i morskich w „Obszarze Nadmorskim”. Uzyskał 
uprawnienia i kompetencje, jakie posiadali dowódcy okręgów korpusów 
z wyjątkiem służby uzupełnień, podporządkowany był w dalszym ciągu 
szefowi KMW.

Począwszy od marca 1939 r. wzrasta gwałtownie ewentualność wy
buchu wojny. W tych okolicznościach szef KMW konsultował w maju 
z dowódcą floty możliwości wykorzystania okrętów bojowych w spo
dziewanym konflikcie zbrojnym. Obydwaj admirałowie doszli zgodnie 
do wniosku, że w wypadku czterech kontrtorpedowców w okresie bez
pośrednio poprzedzającym wybuch wojny, należy je odesłać do Wiel
kiej Brytami. Sądzili słusznie, że stosunkowo duże okręty bez odpo
wiedniego wsparcia ze strony floty i lotnictwa oraz ze względu na groźbę 
zajęcia baz przez Niemców, będą narażone na zniszczenie. Projekt ten, 
skorygowano, decydując się na wysłanie trzech kontrtorpedowców, pod 
nazwą plan „Pekin”, zyskał on aprobatę marszałka Rydza-Śimigłego.

W okresie od kwietnia do czerwca 1939 r. stan zdrowia Unruga uległ 
pogorszeniu. Cierpiał on od wielu lat na bardzo dokuczliwą egzemę rąk 
i ischias. W tym czasie leczył się w szpitalu 21. Obowiązki dowódcy Floty 
pełnił w zastępstwie kmdr S. Frankowski, a dowódcy obrony Wybrzeża 
kmdr W. Zajączkowski.

10 lipca wprowadzono w życie nową organizację dowodzenia obsza
rem nadmorskim. W ramach Dowództwa Obrony Wybrzeża wydzielono 
Dowództwo Morskiej Obrony Wybrzeża podległe komandorowi dypl. 
Stefanowi Frankowskiemu i Dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża 
podległe pułkownikowi dypl. Józefowi Sas-Hoszowskiemu (od 23 lipca 
pułkownikowi Stanisławowi Dąbkowi). Całość tych sił podporządkowano 
dowódcy Floty kontradmirałowi Józefowi Unrugowi, który podlegał 
szefowi KMW J. Świrskiemu, a po ogłoszeniu mobilizacji bezpośrednio 
naczelnemu wodzowi. Faktycznie więc Unrug jako dowódca taktyczny 
obrony wybrzeża pełnił tę funkcję na prawach dowódcy armii. Z całą 
pewnością okres wojny z Niemcami był apogeum w karierze morskiej 
i wojskowej Admirała. Zdawał on sobie jednak jasno sprawę ze swojej 
kompetencji i niekompetencji zarazem na wyznaczonym mu posterunku. 
Jeżeli w sprawach morskiej obrony Unrug miał dobrą orientację, to 
w lądowej obronie wybrzeża czuł się mało kompetentny. W ostatnich 
miesiącach poprzedzających wybuch wojny faktyczną kontrolę nad 
przygotowaniami lądowej obrony wybrzeża przejął inspektor armii gen. 
dyw. Władysław Bortnowski.

29 sierpnia w godzinach popołudniowych po zarządzeniu powszechnej 
mobilizacji marszałek Rydz-Smigły podjął decyzję o realizacji planu 

21 Archiwum Marynarki Wojennej, 6.49.41. Rozkaz Dzienny, nr 31 KMW z dnia 
25.V.1939 r. (b.n.).
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„Pekin”. Rozkaz „Pekin wykonać” dotarł do dowódcy Floty w godzi
nach rannych 30 sierpnia. Unrug po powiadomieniu o tym fakcie do
wódcy dywizjonu niszczycieli kmdr. por. Romana Stankiewicza, zwlekał 
jednak kilka godzin z wydaniem tego rozkazu. Prawdopodobnie pod 
wpływem chwilowego wstrzymania mobilizacji oraz intensywnych roz
mów dyplomatycznych, jakie toczyły się między rządem niemieckim 
a Warszawą i mocarstwami zachodnimi brał pod uwagę możliwość po
wstrzymania wojny. Ostatecznie jednak o godz. 12.50 z wieży sygna
łowej dowództwa Floty przekazano rozkaz „Pekin wykonać” 22. O godz. 
14.15 niszczyciele „Błyskawica”, „Grom”, „Burza” opuściły redę gdyń
ską udając się do Wielkiej Brytanii.

Nieco wcześniej od rozkazu „Pekin wykonać” bo w nocy z 29 na 30 
sierpnia otrzymał ze Sztabu Głównego polecenie zaminowania portu 
gdyńskiego, wiązało się to z postawieniem zagród minowych przewi
dzianych planem „Rurka” na linii Hel — Gdańsk. Wykonanie tego za
dania uzależniono od sytuacji w porcie gdyńskim, tj. od ruchu statków. 
Również i w tym wypadku Unrug zwlekał z wykonaniem tego zadania.

Sądził on, że postawione pola minowe skrępują działania polskich 
okrętów podwodnych operujących w tym rejonie. „Nie postawienie za
gród minowych najpóźniej w nocy z 31 sierpnia na 1 września uznać 
trzeba za istotny błąd Dowództwa Floty, który szansę operacji „Rurka” 
w praktyce redukował do zera” 23.

Z zasady z takim poglądem należy się zgodzić. Z drugiej jednak 
strony wielu historyków zauważa, iż w przededniu wojny szczególnie 
ze strony polskiego MSZ bardzo rygorystycznie przestrzegano, aby nie 
uczynić niczego co mogłoby posłużyć Niemcom jako pretekst do rozpo
częcia wojny. W tej sytuacji wydanie przez Unruga rozkazu postawienia 
zagród minowych przed wybuchem wojny w bardzo newralgicznym re
jonie WM Gdańska było dla niego przedsięwzięciem bardzo trudnym.

W momencie wybuchu wojny podlegało Unrugowi bezpośrednio 16 tys. 
ludzi. Wszystkie jednostki lądowe i morskie dysponowały łącznie setką 
dział różnego kalibru i przeznaczenia.

Admirał miał świadomość druzgocącej przewagi Niemiec, w związku 
z tymi niemożliwości utrzymania wybrzeża morskiego i północnej części 
Pomorza. Zdawał sobie również sprawę, że w bardzo krótkim czasie 
nastąpi operacyjne odcięcie przez armię niemiecką pasma nadmorskiego 
od armii „Pomorze”. Odpłynięcie dywizjonu niszczycieli jakkolwiek 
wcześniej zaplanowane również wpłynęło negatywnie na samopoczucie 
admirała. Zdawał on sobie wreszcie sprawę, że nie można będzie liczyć 
na żadną pomoc państw zachodnich. Osaczony na „samotnym półwyspie” 
Admirał w pierwszych dniach wojny przeżył ostry kryzys zdrowotny 
i jeszcze groźniejszy psychiczny.

W momencie wybuchu wojny kompetencje Dowódcy Obrony Wy
brzeża były znaczne, faktycznie ze względu na specyfikę walk oddał 
on płk. Dąbkowi „swobodę rozkazodawstwa w zakresie obrony Gdyni 
i Oksywia”, nie miał również możliwości kierowania obroną Westerplatte. 

22 Polskie Siły Zbrojne, t. 1, oz. 5, Londyn 1962, s. 112, por. E. Kosiarz. Flota 
Białego Orła, Gdańsk 1980, s. 49.

23 Cz. Ciesielski. Polska Flota Wojenna na Bałtyku 1920—-1939 na tle bałtyc
kich flot wojennych, Gdańsk 1985, s. 346.
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,,~W praktyce jego działalność dowódcza ograniczyła się zatem do wyda
wania rozkazów dotyczących wykorzystania okrętów nawodnych i pod
wodnych oraz do sprawowania zwierzchnictwa w stosunku do RU Hel. 
Z tych względów rzeczywiste kompetencje kontradmirała Unruga były 
dość ograniczone, w dalszym ciągu pozostawał on przede wszystkim 
Dowódcą Floty (jako Dowódca Floty podpisywał dokumenty bojowe, tak 
go też na Helu nazywano)” 24.

Z istniejących relacji pisemnych i ustnych trudno odtworzyć atmo
sferę i nastrój w betonowym schronie Dowództwa Floty. Mimo kłopo
tów ze stanem zdrowia Admirał miał świadomość spoczywającej na jego 
barkach odpowiedzialności wobec Naczelnego Wodza, wobec obrońców 
na czele których stał i wobec historii. Niezwykle surowy i wymagający 
w czasie pokoju Admirał nie przestawał takim być w czasie wojny, ale 
jednocześnie był to inny zupełnie dowódca niż podległy mu Dowódca 
Lądowej Obrony Wybrzeża płk. Dąbek. Dowódca Obrony Wybrzeża był 
zdecydowany bronić tej części Rzeczypospolitej powierzonej mu przez 
Naczelnego Wodza zgodnie z jego rozkazem ,,do ostateczności”. Jednak 
rozkaz bronić „do ostateczności” rozumiał Unrug inaczej niż Dąbek. 
„Do ostateczności” nie oznaczało w jego odczuciu do ostatniego mary
narza i żołnierza, ale tak długo dopóki to miało być celowe, z punktu 
widzenia posiadanych sił i środków. W rozmowach telefonicznych z płk. 
Dąbkiem podkreślał, że nie życzy sobie „żadnych jatek”. Unrug był 
typem dowódcy, który zdawał sobie sprawę z faktu, iż nie wolno nara
żać niepotrzebnie krwi i życia podległych mu obrońców polskiego wy
brzeża. Admirał miał pełną świadomość, że wojna dopiero się zaczyna, 
a ludzie będą potrzebni ojczyźnie również po jej zakończeniu. Te właśnie 
motywy legły u podstaw wielu jego rozkazów i decyzji jako Dowódcy 
Obrony Wybrzeża.

Dzięki — na ogół — dobrze działającej łączności z wszystkimi pun
ktami oporu, okrętami, kwaterą Naczelnego Wodza i szefem KMW Unrug 
miał pełen przegląd sytuacji.

Pierwsze dwa dni wojny dla obrońców Helu były bardzo trudne. 
Szczególnie odczuwano skutki ataków lotniczych, wzbudzały one wręcz 
przerażenie. Mimo, iż faktyczne efekty tych nalotów nie były zbyt po
ważne, to jednak spowodowały kryzys psychiczny większości obrońców, 
stan ten jak zaznaczono już wyżej nie ominął również Unruga. Mimo, 
iż zarówno w latach dwudziestych jak i w 1939 r. (niezwykle realnie 
oceniał możliwości Polski na wypadek wojny z Niemcami, to jednak 
rzeczywistość przeszła jego oczekiwania. Tym bardziej jako dowódca 
czuł na swoich barkach ciężar odpowiedzialności.

Już po pierwszych nalotach Admirał doszedł do wniosku, iż flota którą 
dysponował, z wyjątkiem okrętów podwodnych, wobec miażdżącej 
przewagi nieprzyjaciela nie powinna z zasady wypływać z bazy na Helu, 
gdyż grozi to zatopieniem okrętów i ludzi, groziło po prostu katastrofą. 
W tej sytuacji dowódca Floty postanowił unieruchomić okręty w por
tach Półwyspu Helskiego. Sądził, on że ich artyleria może wydatnie 
wzmocnić obronę Rejonu Umocnionego Hel, a załogi obrońców na lądzie. 
Rozumowanie to potwierdziły późniejsze wydarzenia. Nawet w wypadku 
zniszczenia okrętów, osiadły one na dnie basenu portowego, można było 

24 R. Witkowski. Hel na straży Wybrzeża 1920—1939, Warszawa 1974, s. 223.
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z nich wymontować artylerię, a ocalałych marynarzy przenieść na ląd.
W wyniku takiej oceny sytuacji doprowadził Unrug w dniu 2 wrześ

nia do wpłynięcia wszystkich okrętów poza okrętami podwodnymi do 
baz na półwyspie.

Następny dzień był bardzo tragiczny dla polskiej floty, po kolejnym 
ataku lotnictwa hitlerowskiego zostały zniszczone i unieruchomione 
w porcie wojennym na Helu największe okręty „Gryf” i Wicher” oraz 
trałowiec „Mewa”. Natomiast w porcie rybackim została trafiona ka- 
nonierka „Generał Haller”. Okręt ten również osiadł na dnie basenu. 
W rezultacie tych nalotów flota nawodna składała się tylko z trzech 
trałowców bazujących w Jastarni („Jaskółka”, „Czajka” i „Rybitwa”) 
pozostałe dwa nie były zdolne do służby morskiej.

Również trudne chwile przeżywały niektóre polskie okręty podwodne, 
szczególnie „Ryś”, który był tropiony przez okręty i samoloty nieprzy
jaciela. Na skutek wybuchów bomb głębinowych okręt ten został uszko
dzony, powstało wiele nieszczelności, wyciekało na zewnątrz paliwo. 
Zarówno załoga tego okrętu, jak i jej dowódca byli skrajnie wyczerpani 
fizycznie i psychicznie. W tej sytuacji Unrug mimo sprzeciwów kmdr, 
por. A. Mohuczego — dowódcy dywizjonu okrętów podwodnych, zezwolił 
na wejście „Rysia” do portu na Helu oraz na 24-godzinny wypoczynek 
jego załogi. Marynarze odpoczywali w lesie między portem wojennym 
a schronami amunicyjnymi. Komentując to wydarzenie po latach pisał: 
,,... załoga była wyczerpana i upadła na duchu”. Surowy zazwyczaj Un
rug w warunkach wojny potrafił wczuć się w położenie załogi i w miarę 
istniejących możliwości ulżyć jej ciężkiej doli. Wpływ na taką postawę 
wywarły niewątpliwie lata pływania na okrętach podwodnych.

W następnych dniach Admirał nie godził się już na prośby dowód
ców okrętów podwodnych chcących wpływać do portu helskiego, aby 
tam usunąć awarie i usterki swoich jednostek. Polecał natomiast w sy
tuacjach krytycznych wchodzić do portów neutralnych. Powodów takiej 
decyzji należy się doszukiwać w zniszczonych warsztatach technicznych 
jak i groźbie ataku lotniczego.

5 września dowódca Floty zdecydował się na zmianę sektorów okrę
tów podwodnych, przesuwając je dalej na północ pomiędzy Bornhol- 
mem i Półwyspem Sambijskim. Przed opuszczeniem starych sektorów 
„Wilk”, „Ryś” i „Żbik” postawiły zagrody minowe. Rozkaz ten Unrug 
wydał sądząc słusznie, że nieprzyjaciel nie zamierzał przeprowadzić de
santu z morza na „samotny półwysep”. Z drugiej zaś strony chciał umo
żliwić okrętom podwodnym wyjście ze stref najbardziej zagrożonych. 
Ze względu na pogarszający się stan techniczny okrętów spowodowany 
wybuchami bomb głębinowych i długimi okresami przebywania w za
nurzeniu oraz spadku kondycji psychicznej i fizycznej załóg, dalsze prze
bywanie w starych sektorach groziło katastrofą. Unrug miał świado
mość grożącego niebezpieczeństwa.

10 września w godzinach wieczornych oddziały niemieckie podeszły 
pod Wielką Wieś i w ten sposób Półwysep Helski został odcięty od wojsk 
polskich walczących na Kępie Oksywskiej. Łączność z podporządkowa
nymi siłami płk. Dąbka można było utrzymywać tylko drogą wodną 
przez Zatokę Pucką. Do 11 września trwały krwawe walki u nasady 
„samotnego półwyspu”. Tego dnia została zdobyta Wielka Wieś i Wła
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dysławowo. Marynarze i żołnierze polscy wycofali się na pozycje pod 
Chałupami.

Po przejściu okrętów podwodnych do nowych sektorów Admirał starał 
się utrzymywać z nimi łączność radiową, która jednak stopniowo była 
coraz gorsza. Rozumiejąc ciągle pogarszającą się sytuację tych jednostek, 
szczególnie zaś przecieki kadłubów, wyczerpanie się zapasów paliwa, 
Unrug wydał rozkaz powtarzany wielokrotnie środkami łączności radio
wej, aby „Próbować iść do Anglii, wchodzić o zmroku do Sundu przy 
statku latarniowym Falsterborev. Jeżeli to niemożliwe, działać jak długo 
można, następnie iść do portu w Szwecji. Meldować decyzje” 25. Inter
nowanie traktował jako ostateczność, chociaż w istniejących warunkach 
często niezbędną. W nowych sektorach polskie okręty podwodne miały 
wielokrotnie możliwość torpedowania niemieckich statków handlowych. 
Na zapytanie dowódców okrętów, czy można je torpedować bez uprze
dzenia, w wypadku jeżeli były one nieuzbrojone lub nie szły w konwoju 
okrętów wojennych co było sprzeczne z międzynarodową konwencją 
dotyczącą niszczenia tonażu handlowego; Admirał zawsze dawał odpo
wiedź odmowną.

13 września wycofującemu się z Oksywia Dąbkowi — Admirał w roz
mowie telefonicznej oświadczył: „Wyrażam Panu, Panie Pułkowniku, 
najwyższe podziękowanie za Jego dzielną obronę Gdyni . Jestem nie
zachwianie przekonany, że uczynił Pan wszystko, co żołnierz i dowódca 
uczynić może w takich warunkach. Wierzę, że i na Oksywiu spełni Pan 
wszystko, co dyktuje obowiązek, ukochanie służby i honor żołnierski” 2“. 
W odpowiedzi Dąbek oświadczył, że będzie się bronił na nowych pozy
cjach „jak długo to będzie możliwe” 27 28. Mimo całkowicie zmienionej sy
tuacji operacyjnej Pułkownik i Admirał postanowili bronić Kępy Oksy
wskiej zgodnie z decyzją Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych „do 
ostateczności”. Przy czym bardziej dosłownie instrukcję tę rozumiał 
i chciał wykonać Dąbek.

19 września ustały walki na Kępie Oksywskiej. Niemcy bardzo sta
rannie przygotowują się do szturmu na Rejon Umocniony Hel. Zarówno 
w dzień jak i w nocy przez kilka dni prowadzili z morza i lądu ostrzał 
artyleryjski na polskie pozycje. Również lotnictwo bombardowało i ostrze
liwało stanowiska wojskowe, jak i zabudowania stałych mieszkańców 
półwyspu. Akcje te miały doprowadzić do zmęczenia fizycznego i psy
chicznego wojska i ludności cywilnej. Jednocześnie Niemcy systematycz
nie rzucają z samolotów ulotki ukazujące bezsens dalszej obrony i wzy
wające do poddania się. Podobną w treści akcję prowadzono nadając przez 
radio specjalne audycje w języku polskim.

W nocy z 27 na 28 września gen. Juliusz Rommel dowódca armii 
„Warszawa” w przesłanym radiogramie poinformował Unruga o kapi
tulacji Warszawy, pozostawiając mu wolną rękę odnośnie kontynuowa

25 Polskie Siły Zbrojne, t. 1, cz. 5, s. 20.
2,1 F. Sokół. Pułkownik Stanisław Dąbek — obrońca Kępy Oksywskiej. Wspom

nienia pośmiertne (W:) Kępa Oksywska 1939. Relacje uczestników walk lądowych, 
Wstęp, wybór i komentarze Władysław Tym, Andrzej Rzepniewski, Gdańsk 1986, 
s. 379.

27 J. Unrug. Kampania wrześniowa (W:) Marynarka Wojenna. Materiały, opra
cowania, Londyn 1968, s. 60.

28 Wł. Br. Steyer. Samotny półwysep, Poznań 1969, s. 47.
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nia dalszej obrony, zaznaczając jednocześnie, iż „niepożądany jest zby
teczny rozlew krwi”28. Ciężar samotności, izolacji i odpowiedzialności 
dowódcy Floty wzrasta coraz bardziej. „Samotny półwysep” jeszcze wal
czy jako jeden z nielicznych punktów oporu.

Tymczasem w dalszym ciągu bateria Laskowskiego na cyplu Pół
wyspu Helskiego mimo ponoszonych strat regeneruje siły obrońców, 
naprawia uszkodzenia i w rezultacie skutecznie szachuje działania floty 
niemieckiej.

Coraz większe niebezpieczeństwo zaczyna zagrażać od wewnątrz. Za
czynają pojawiać się pod wpływem strachu przed nalotami i akcji ulot- 
kowej nie tylko indywidualne wypadki załamań ale i zbiorowe akty 
wręcz buntu przeciwko dalszej walce. Pierwszy taki wypadek miał miej
sce 25 września we wsi Chałupy w trakcie nalotu terrorystycznego lot
nictwa hitlerowskiego. Mieszkańcy tej miejscowości wywiesili białe 
szmaty. Po odpędzeniu samolotów dowódca stacjonującego tam plutonu 
artylerii przeciwlotniczej, polecił zdjąć białe szmaty, został wówczas 
przez kilkunastu mężczyzn rozbrojony. Zajście zostało tego samego dnia 
zlikwidowane, a winni aresztowani.

Drugi wypadek o wiele groźniejszy zdarzył się 29 września. W 13 
kompanii przeciwdesantowej żołnierze — rezerwiści pochodzący z re
jonu nadmorskiego widząc pogarszającą się sytuację na półwyspie oraz 
łuny pożarów widoczne z drugiej strony Zatoki Puckiej, mieli zamiar 
przeprawić się tam do swoich najbliższych. Bunt ten został szybko i spra
wnie zlikwidowany przez marynarzy z sąsiednich oddziałów oraz wier
nych przysiędze żołnierzy tejże 13 kompanii.

Następnego dnia podobny wypadek zdarzył się w 12 kompanii. „Oko
ło połowy kompanii rozsiadło się pod białymi flagami w rejonie miej
scowości Bór, następnie bezładnym pochodem maszeruje do Jastarni, 
zamierzając kutrami i łodziami rybackimi przeprawić się do Rewy”29. 
Również i ten bunt został szybko zlikwidowany w tym wypadku przez 
11 kompanię KOP i Kompanię Kadrową marynarki. Zbuntowani żoł
nierze zostali otoczeni i rozbrojeni.

Dla Admirała na tym sprawa nie mogła się skończyć. W warunkach 
wojny w takich okolicznościach należało podjąć zasadnicze kroki dyscy
plinarne łącznie z rozstrzelaniem niektórych uczestników tych zajść. 
Unrug zdawał sobie jednak sprawę z uwarunkowań jakie wywołały taki 
desperacki czyn. Działał więc niezwykle spokojnie i rozważnie, nie dał 
się ponieść emocjom.

Odnosząc się do tego wydarzenia po latach pisał: „Opanowanie buntu, 
przynajmniej na pewien czas, jedynie było możliwe przez zastosowanie 
radykalnych środków. Trzeba było zastosować terror, rozstrzeliwując 
kilkunastu lub kilkudziesięciu ludzi, ale do tego nie chciałem dopuścić. 
Byłem przekonany, że tym fatalnego biegu wypadków nie zmienię, że 
natomiast rozstrzelanie własnych żołnierzy, w dużej mierze Kaszubów 
zostanie wykorzystane w przyszłości przez nieprzyjacielską propagandę, 
celem wywołania nienawiści Kaszubów do Polski. Jednym słowem przy

29 A. Rzepniewski. Obrona Wybrzeża w 1939 r. Przygotowania i przebieg dzia
łań, Warszawa 1964, s. 356.

164



szedłem do wniosku, że chwilowa korzyść nie stoi w racjonalnym sto
sunku do nieobliczalnej i długotrwałej szkody” 30.

Własny komentarz Unruga na temat tych wydarzeń jest niezwykle 
cenny do zgłębienia jego osobowości. W gruncie rzeczy nienawidził on 
wojny, traktował ją jako przysłowiowe zrządzenie losu. Jak nikt inny 
rozumiał potrzebę walki ale z drugiej strony jej beznadziejność. Unrug 
w czasie pokoju i Unrug w czasie wojny, to dwaj inni ludzie. Na „Sa
motnym półwyspie” autorytet Admirała w dalszym ciągu był duży i nie
kwestionowany. Można powiedzieć, iż właściwie panował nad sytuacją. 
W przeciwieństwie jednak do okresu pokoju kiedy to Unrug niechętnie 
dzielił się z kimkolwiek władzą i wręcz krępował podległych sobie ofi
cerów ingerując często w szczegóły i drobiazgi, teraz zajął się ogólną 
koordynacją działań zachowując do swojej kompetencji najważniejsze 
decyzje. Można nawet zauważyć, że chętnie przekazał cały szereg upra
wnień podległym sobie oficerom.

Po kapitulacji Warszawy wojna na Helu zbliżała się do nieuchron
nego końca. Nacisk Niemców wzrastał. Ponawiali oni żądanie kapitulacji. 
Główne zadanie Unruga polegało w tych okolicznościach na optymalnym 
wyborze tego momentu.

30 września rozpoczyna się zmasowane natarcie nieprzyjaciela, który 
zajął Chałupy i posuwał się dalej w kierunku Kuźnicy. O świcie 1 paź
dziernika kmdr S. Frankowski dowódca Morskiej Obrony Wybrzeża 
i kmdr W. Steyer dowódca Rejonu Umocnionego Hel meldowali Admi
rałowi, że nastąpiło dalsze pogorszenie sytuacji. W tych okolicznościach 
Unrug zarządził odprawę, w której uczestniczyli dwaj wyżej wymie
nieni komandorzy i szef sztabu Dowództwa Floty kmdr Marian Maje
wski.

Po wymienieniu poglądów obecni z wyjątkiem Majewskiego opo
wiedzieli się za przerwaniem walki. „W rezultacie oświadczyłem — 
wspomina Unrug — że decyduję się na kapitulację...”.

Po tej odprawie o godz. 8 rano Admirał polecił drogą radiową w ję
zyku polskim, przekazać dowództwu niemieckiemu propozycję kapitu
lacji. Już o godz. 14 otrzymano odpowiedź dotyczącą spotkania celem 
omówienia warunków kapitulacji. Jeszcze tego samego dnia kmdr M. 
Majewski wyjechał do Sopotu wraz z tłumaczem.

W nocy z 1 na 2 października polecił Unrug zniszczyć sprzęt i wy
posażenie łącznie ze sprawnymi jeszcze jednostkami pływającymi oraz 
spalić dokumenty bojowe, szyfry i wszelkie dane personalne. Udzielił 
również oficerom i szeregowym zezwolenia na wypłynięcie kutrami i mo
torówkami do Szwecji. W wydanym ostatnim rozkazie dziennym nr 28 
wzywał załogę Helu, aby do końca była karna, zachowała spokój i była 
posłuszna rozkazom przełożonych.

2 października, w godzinach rannych obrońcy skupili się w rejonie 
portu i osiedla Hel. Tutaj odbyły się ostatnie przemówienia i pożegnania 
dowódców z podwładnymi. Około godz. 11 nastąpiło oficjalne przejęcie 
przez Niemców wschodniej części półwyspu. Po południu Admirał po
żegnał się z oficerami, po raz ostatni przeszedł w milczeniu przed fron
tem zgromadzonego korpusu oficerskiego i wygłosił krótkie pełne otuchy 
przemówienie pożegnalne, następnie nie oglądając się odszedł na pokład 80 

80 J. Unrug. Kampania wrześniowa, s. 63—64.
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niemieckiego kutra trałowego, który dostarczył go na okręt liniowy 
„Schlesien”.

Zaczął się następny etap w życiu Admirała — prawie sześcioletni 
pobyt w obozach jenieckich. Przebywał on w następujących obozach: 
Oflag XC Nienburg (w pobliżu granicy holenderskiej), Oflag XVIIIC 
Spittal nad Drawą (południowa Austria — Karyntia), Oflag 1IC Wol
denberg (dziś Dobiegniew województwo gorzowskie nad Jeziorem Osiek), 
Oflag IVC w saksońskim zamku Colditz, Oflag VIIIB Silberberg (dziś 
Srebrna Góra na Dolnym Śląsku), Oflag XC Lubeka, oraz Oflag VIIIA 
w MUrnau (Bawaria). Ten ostatni obóz 29 kwietnia 1945 r. został wy
zwolony przez wojska amerykańskie i Unrug udał się do Wielkiej Bry
tanii, gdzie został mianowany pierwszym zastępcą szefa KM W.

Wokół postawy Unruga w czasie wojny i w niewoli stworzono le
gendę. Trzeba przyznać, iż bardzo wysoko niósł on sztandar osobistej 
godności i narodowego honoru i na tę wysoką ocenę w pełni zasłużył.

Emigracyjne władze w Londynie mianowały go wiceadmirałem ze 
starszeństwem 2 września 1946 r„ 1 zastępcą szefa KMW oraz odzna
czyły go Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Po demobilizacji wy
jechał z rodziną do Agadiru w Maroku. Klimat północnoafrykański wy
bitnie niekorzystnie odbijał się na zdrowiu Admirała, dlatego między 
innymi po kilku latach wyjechał do Francji, gdzie zamieszkał wraz z żo
ną w domu rencistów w miejscowości Lailly en Val. „Tu do ostatnich 
niemal chwil życia pracował jako kierowca ciężarówki wożąc żywność 
z pobliskiego miasteczka, aby w ten sposób odpłacić się za utrzymanie 
swoje i żony. Pełen godności nie chciał niczyjej pomocy. Nie przyjął 
także obywatelstwa francuskiego, proponowanego mu przez rząd Repu
bliki” 31.

Będąc w stanie spoczynku w Lailly en Val admirał zgodnie ze swoją 
mentalnością żył w pewnej izolacji od grona swoich współpracowników 
i podwładnych przebywających na emigracji. Nie uczestniczył w spo
rach politycznych. Nie znaczy to wcale, że nie interesował się krajem 
rodzinnym, szczególnie polskimi pracami na morzu oraz losami i dzia
łaniami rozsianych po szerokim świecie jego byłymi podwładnymi ma
rynarzami i oficerami. Szczególnie chętnie współpracował z działającym 
na terenie Wielkiej Brytanii Stowarzyszeniem Marynarki Wojennej, 
wchodził w skład Honorowego Komitetu tego Stowarzyszenia.

Czas spoczynku sprzyjał refleksjom nad minionym życiem, losami 
ojczyzny i narodu. Pisanie — o czym niejednokrotnie wspominał — nie 
było jego najsilniejszą stroną, mimo to Admirał w tym czasie sięgał po 
pióro, aby utrwalić swoje wspomnienia i refleksje.

Między innymi w związku z odpłynięciem w przededniu wybuchu 
wojny części floty polskiej do Wielkiej Brytanii i niezbyt efektywnego 
udziału innych okrętów w walce z flotą niemiecką we wrześniu 1939 
roku stawiał pytanie: „Czy Marynarka Wojenna w ogóle była Pokco 
potrzebna?” Admirał zdawał sobie sprawę, że z czysto wojskowego pun
ktu widzenia można przytaczać wiele argumentów za i przeciw. On sam 
patrzył na ten problem szerzej. Sądził słusznie, że powstanie floty wo
jennej wpłynęło pozytywnie na początki marynarki handlowej, w czym

S1 J. Sokołowska-Czerska. Wspomnienia o dowódcy PMW Kontradmirale J. Un- 
rugu, „Nasze Sygnały” 1979 (I—V), nr 12'9, z. 14, s. 15.
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niebagatelny udział mieli przedstawiciele marynarki wojennej. Ponadto 
marynarka wojenna niewątpliwie przyczyniła się do ukazania młodym 
pokoleniom Polaków „ścieżki do dalekich mórz”. Natomiast w czasie 
wojny flota wojenna „zapisała pełną chwały kartę w historii naszego 
narodu”. Wskazując chociażby na te fakty zdaniem Unruga — dysku
sję nad kwestią, czy powstanie Polskiej Marynarki Wojennej było celowe 
czy też nie, staje się bezprzedmiotowe. W tym samym artykule Admirał 
dowodził, że decydujący wpływ na powstanie polskiej siły zbrojnej na 
morzu miała „niewielka grupa ludzi”, która jednak mogła osiągnąć ten 
cel dlatego, iż działania jej splotły się „z instynktownymi dążeniami 
całego narodu” na morze 32.

Szczególną rolę w rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej przypisy
wał Unrug Świrskiemu, którego bezkompromisowy upór, a z drugiej 
strony cierpliwość dały pożądane rezultaty 33.

Z okazji 45-lecia zaślubin Polski z morzem Unrug zaproszony został 
do Londynu i tam 6 lutego 1965 r. w gronie Polaków zamieszkałych na 
Zachodzie wygłosił przemówienie w sali teatralnej tamtejszego ogniska 
polskiego. Mówił tam nie tylko o okresie II Rzeczypospolitej i latach 
wojny, ale zwrócił się również ku teraźniejszości i przyszłości Polski 
na morzu.

„Dziś nasze wybrzeże — mówił — rozciąga się od Szczecina do El
bląga tworząc dostęp do morza odpowiedni do zaplecza kraju, a pruski 
Gdańsk stał się nareszcie polskim miastem i portem. Trzeba było to 
wszystko wydobyć z gruzów wojennych, odbudować wszystkie porty, 
stworzyć na nowo zrujnowane stocznie, rozwijać przemysł krajowy dla 
potrzeb morskich, budować tonaż handlowy i okręty wojenne dla jego 
obrony. My wszyscy tutaj na obczyźnie śledzimy z zainteresowaniem 
i radością piękny rozwój budownictwa okrętów w kraju. Nie było nam 
dane brać udziału w tych wysiłkach kontynuowania pracy przez nas 
rozpoczętej, od której nas oderwała wojna”34.

Rozważania te Admirał kontynuował pięć lat później z okazji 50-lecia 
powrotu Polski nad Bałtyk. Pisząc o sobie i Polakach — ludziach mo
rza, którzy po wojnie zostali na obczyźnie stwierdzał: „Niewątpliwie 
głęboki tragizm jest w samym fakcie, że dziś półwiecze istnienia pol
skiej floty obchodzimy na obczyźnie”. Z drugiej strony zauważył, iż op
tymizmem napawały informacje napływające z ojczyzny o rozwoju pol
skiego przemysłu okrętowego, floty handlowej i rybołówstwa. W tych 
osiągnięciach Unrug widział również cząstkę zasług swojego pokolenia 
albowiem „bakcyl morski zaszczepiony w Polsce pół wieku temu działa 
skutecznie” 35.

O ostatnich latach życia Admirała dowiadujemy się z jego listu do 
redakcji „Naszych Sygnałów” z marca 1968 r., w którym pisze on m.in. 
„Mam obecnie 84 lata, coraz trudniej mi się zdobyć na wysiłek pisania, 
który zresztą nigdy nie był dla mnie zajęciem pociągającym. Nasze ży
cie toczy się w codziennym rytmie. Ja jestem zdrowy i zawsze tak jak 
dawniej na nogach. Fizycznie czuję się dobrze, tylko pamięć trochę go

32 J. Unrug. Wie die polnische Kriegflotte enstandenist, Marinę — Rundschau 
1966, z. 4, s. 220.

33 PSZ, t. 1, cz. 5. Uwaga wiceadm. Unruga z 1960 r. (w przypisie), s. 20.
31 J. Unrug (bez tytułu) „Nasze Sygnały”, 1969, nr 118 (I—VI,1969), s. 8.
35 J. Unrug. Nasze święto, „Nasze Sygnały”, 1968, nr 120 (X—XII), s. 6—7.
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rzej funkcjonuje, zwłaszcza pamięć do nazwisk i szczegółów z przesz
łości. Zona moja 3“ cierpi na dolegliwości nerwicowe... w przeciwieństwie 
jednak do mnie jest bardziej ruchliwa i o dużej życzliwości umysłowej. 
Mamy czworo wnucząt, a nasz syn 37 ma bardzo dobre i na swój wiek 
wysokie stanowisko w amerykańskiej firmie w Paryżu. Od pewnego 
czasu już nie prowadzę samochodu dla naszego Ośrodka”.

Józef Unrug zmarł 1 marca 1973 roku w wieku 88 lat w Lailly en 
Val, pochowany czasowo na cmentarzu w Montresor 5 marca. Ostatnią 
wolą zmarłego Admirała było, aby jego zwłoki spoczęły w przyszłości 
na Oksywiu. Testament ten obwarowany został zastrzeżeniami, iż prze
niesienie zwłok może nastąpić kiedy zaistnieją „odpowiednie warunki”. 
Syn Horacy, od którego woli zależy wykonanie tego testamentu, takiej 
możliwości aktualnie nie widzi38.

Budował, walczył i cierpiał za Polskę, ale wrócić do Polski Ludowej 
nie chciał, chociaż doceniał jej osiągnięcia szczególnie w bliskiej mu 
gospodarce morskiej. Tęsknił za krajem rodzinnym, ale zmarł w przy
tułku z dala od Polski we Francji.

MGR ALEKSANDER GOSK

KMDR POR. BORYS KARNICKI (1907-1985)*

Borys Karnicki urodził się 25 września 1907 r. we Władywostoku, 
jako drugi syn Aleksandra i Zofii z domu Agapow. Ojciec, zawodowy 
wojskowy, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej, stacjonował wówczas ze 
swym pułkiem na Dalekim Wschodzie. Tam też, na krańcach rosyjskiego 
imperium, minęły pierwsze lata życia późniejszego oficera Polskiej Ma
rynarki Wojennej. W 1916 r., dowodzony przez Aleksandra Karnickiego 
2 Zaamurski pułk kawalerii, skierowany został na front rosyjsko-au- 
striacki. Matka, z synem Jerzym (ur. 1905 r.) i Borysem, przenosi się 
do swoich rodziców do Stawropola u stóp Kaukazu. Tam, w pamiętnym 
1917 r., przychodzą na świat bliźnięta, siostry Borysa i Jerzego, Mara 
i Nemi. W tymże roku imperium carów rozpada się. Wstrząsana rewo
lucyjnym wrzeniem Rosja wycofuje się z wojny światowej. Generał 
Karnicki trafia do I Korpusu Polskiego gen. Dowbora-Muśnickiego. Po 
demobilizacji Korpusu, wraz z większością jego żołnierzy, przewieziony 

3,1 Zofia Unrug zmarła w Orleanie 21.IV.1980 r.
87 Horacy Unrug, ur. w 1930 r., inżynier, żonaty z Anną Potocką, mieszka we 

Francji. Z małżeństwa tego urodziło się dwóch synów Krzysztof i Marek oraz 
dwie córki Barbara i Małgorzata.

38 J. Czerwiński. Nieścisłości o admirale Unrugu, „Tygodnik Powszechny” 
z 11.V.1986. nr 19, s. 2.

* Bibliografia: J. Czerwiński, Słownik Biograficzny oficerów Polskiej Mary
narki Wojennej — maszynopis: Cz. Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej 
w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 1974; B. ' Karnicki, Marynarski worek 
wspomnień, Warszawa 1987; J. Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1985; S. M. 
Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej, Albany 1983; B. Romanowski, 
Torpeda w celu, Warszawa 1985; P.P. Wieczorkiewicz, Polska Marynarka Wojenna 
i Handlowa w II wojnie światowej, Biuletyn Historyczny Muzeum MW, nr 9, 
Gdynia 1985.
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zostaje do Królestwa Polskiego. Z wojennego zamętu powstaje wreszcie, 
po wieloletniej niewoli niepodległa Polska. Generał Karnicki podejmuje 
służbę w tworzącym się Wojsku Polskim. Tymczasem na dalekim Kau
kazie, Zofia Karnicka, podejmuje decyzję podróży do Polski. Z 13-let- 
nim Jerzym, 11-letnim Borysem i niespełna rocznymi dziewczynkami, 
przez Morze Czarne, Konstantynopol, Wenecję docierają do Wiednia. 
Stąd ostatni etap podróży, zakończonej szczęśliwie na warszawskim 
dworcu, wśród łez i uścisków. Rodzina jest znowu w komplecie. Czasy 
były jednak niespokojne. Generał Karnicki bierze udział w polsko-ukra
ińskim konflikcie zbrojnym, następnie w wojnie polsko-radzieckiej. 
W 1922 r. generał dywizji Aleksander Karnicki przechodzi w stan spo
czynku. Rodzina Karnickich przenosi się w tym czasie z Warszawy do 
Bydgoszczy. Tutaj Borys uczęszcza do gimnazjum, aktywnie uczestniczy 
w zajęciach bydgoskiej 1 drużyny harcerskiej, zdaje maturę.

Wybór przyszłej drogi życiowej jest konsekwencją wojskowej tra
dycji rodzinnej. Starszy brat Jerzy był już w tym czasie oficerem lot
nictwa. Latem 1927 r. Borys Karnicki zdaje egzamin i zostaje przyjęty 
na Wydział Morski Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu, 
przemianowanej w roku następnym w Szkołę Podchorążych Marynarki 
Wojennej. 15 sierpnia 1930 r. na pokładzie ORP „Bałtyk” odbyła się 
uroczysta promocja podchorążych, wśród których z piątą lokatą mia
nowany podporucznikiem marynarki został Borys Karnicki. W miesiąc 
później rodziną Karnickich wstrząsnęła tragedia. Podporucznik pilot ob
serwator Jerzy Karnicki, pilot 1 Warszawskiego Pułku Lotniczego zginął 
śmiercią lotnika, podczas wykonywania lotu ćwiczebnego. Strata ukocha
nego starszego brata, przyjaciela i towarzysza młodzieńczych lat głę
boko wstrząsnęła Borysem.

Świeżo mianowany podporucznik otrzymuje pierwszy przydział służ
bowy. Zostaje oficerem wachtowym na ORP „Podhalanin”, którego 
dowódcą był wówczas kpt. mar. Stanisław Dzienisiewicz. Swego pier
wszego dowódcę uważał za wzór oficera, jednego z najlepszych w Pol
skiej Marynarce Wojennej.

W latach 1932—1933 Karnicki był adiutantem dowódcy Dywizjonu 
Szkolnego na ORP „Bałtyk”, a 1 stycznia 1934 r. awansował do stopnia 
porucznika marynarki. W marcu tegoż roku, wyznaczony został do od
bycia Kursu Oficerskiego Artylerii Morskiej, w ramach którego odbył 
czterotygodniową praktykę we francuskiej Flocie Śródziemnomorskiej. 
Po ukończeniu kursu, otrzymał przydział do Dywizjonu Okrętów Pod
wodnych, gdzie pełnił funkcję oficera artylerii Dywizjonu. W 1935 r. 
ukończył Kurs Oficerski Podwodnego Pływania i został przydzielony, 
jako oficer wachtowy, na ORP „Żbik”. Od października 1935 r. do maja 
1936 r., jako ekstern, był słuchaczem Kursu Oficerskiego Broni Pod
wodnej. W 1937 r. został przydzielony, jako oficer torpedowy, na ORP 
„Ryś”. W marcu 1938 r., na niemal rok, żegna się z okrętami podwod
nymi, przechodząc do Dowództwa Floty na stanowisko zastępcy szefa 
oddziału organizacyjnego. Tamten przedwojenny, gdyński okres w życiu 
Borysa Karnickiego to, obok rozlicznych obowiązków służbowych, rów
nież okres intensywnego, barwnego życia towarzyskiego, w szerokim 
kręgu znajomych i przyjaciół. Był bowiem Karnicki osobą o niepowta
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rzalnym uroku osobistym, dowcipie i charakterze zjednującym Mu wszę
dzie przyjaciół.

V/ lutym 1939 r. wraca na okręty podwodne, tym razem jako za
stępca dowódcy ORP „Wilk”. W marcu awansuje do stopnia kapitana 
marynarki. Był to już okres niezwykle napiętej sytuacji politycznej. 
Całą wiosnę i lato na okręcie prowadzone było intensywne szkolenie. 
Stawianie min, strzelanie torped, ostre strzelanie z armaty i nkm-u, 
alarmy w zanurzeniu i na powierzchni. 30 sierpnia, po wyładowaniu 
części zapasowych i worków marynarskich, „Wilk” przechodzi z Helu do 
Gdyni. Załoga kolejno wychodzi na dwugodzinne przepustki. 31 sierpnia 
kpt. Karnicki otrzymuje list od ojca, rzecz niezwykła, bowiem listy pi
sała zwykle matka. W zakończeniu Aleksander Karnicki pisał: „Co do 
ciebie kochany synu, jeżeli konflikt będzie rozstrzygnięty wojną, trzy
maj się mocno, bądź na wysokości swego zadania i spełnij obywatelski 
obowiązek nie szczędząc siebie ani życia. Tak Ci dopomóż Bóg”. Z oj
cem Borys Karnicki nie miał się już nigdy spotkać. Stary generał zmarł 
w 1943 r. w Kutnie, dokąd wraz z żoną i córkami przeniósł się po klęsce 
wrześniowej.

Rankiem 1 września, „Wilk”, po ostrzelaniu przelatujących nad por
tem trzech niemieckich samolotów, opuszcza Gdynię, kierując się do 
wyznaczonego mu planem wojennym sektora. W ciągu pierwszych dwóch 
dni wojny, okręt pływał w zanurzeniu szukając celu dla swych torped, 
był również bombardowany przez niemieckie okręty. W nocy z 2 na 
3 września postawił zagrodę minową. Następne dni to kolejne, bez
skuteczne próby ataków na jednostki niemieckie oraz uchylanie się przed 
kontratakującymi okrętami. Skutkiem wybuchów bomb głębinowych, 
zanotowano szereg uszkodzeń. Woda dostawała się do wnętrza okrętu, 
zaszła potrzeba remontu. O sytuacji zameldowano Dowódcy Floty. W od
powiedzi nadszedł rozkaz, polecający udanie się do Anglii bądź, w razie 
niemożności, jak najdłuższe działanie na Bałtyku, a następnie przejście 
do Szwecji. Okręt posiadał w tym czasie zapas paliwa wystarczający na 
10-dniowy pobyt na morzu. Po obliczeniu ilości ropy niezbędnej na przej
ście do Anglii, „Wilk” pozostał w sektorze jeszcze jeden dzień i 12 
września skierował się w stronę Sundu. Po obserwacji ruchu statków 
u wejścia do cieśnin, nocą, Wilk”, idąc na powierzchni, rozpoczął for
sowanie Sundu. Podczas tego przejścia doszło do niebezpiecznego spot
kania z dwoma idącymi kontrkursem niszczycielami niemieckimi. Szczę
śliwie na niszczycielach nie dostrzeżono polskiego okrętu. 15 września 
dowódca „Wilka”, kmdr ppor. B. Krawczyk zameldował przez radio 
Dowódcy Floty o pomyślnym sforsowaniu Sundu, 19 września nawiązał 
kontakt z Admiralicją Brytyjską, a następnego dnia spotkał się ze spe
cjalnie wysłanym brytyjskim niszczycielem HMS „Sturdy”. Po zatan
kowaniu paliwa w Rosyth, „Wilk” przeszedł do Scapa Flow. Oto jak 
wspomina moment wejścia do słynnej bazy kpt. Karnicki: „Defilowaliś
my przed największą flotą świata. Pancerniki, krążowniki, tuziny kontr- 
torpedowców, lotniskowce. Mimo wczesnej godziny na wszystkich okrę
tach podniesiono bandery i załogi ustawiono wzdłuż burt i nadbudówek. 
W miarę jak mijaliśmy poszczególne jednostki, załogi podnosząc czapki 
krzyczały trzykrotne »hura«! I to na naszą cześć. Łzy ciurkiem ciekły 
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mi po twarzy. To już drugi raz tak się rozkleiłem. Pierwszy raz trze
ciego dnia wojny, gdy radio podało, że Niemcy zdobyli Bydgoszcz. Moją 
Bydgoszcz”.

Od grudnia 1939 r. „Wilk” i „Orzeł” rozpoczęły działania w składzie 
2 Flotylli Okrętów Podwodnych bazującej w Rosyth. Do końca roku 
okręt odbył dwa patrole na Morzu Północnym. W kwietniu 1940 r., po 
napaści hitlerowskiej na Norwegię i wyjeżdzie kmdr.. Krawczyka do 
Szwecji celem podjęcia próby przeprowadzenia internowanych polskich 
okrętów podwodnych, kpt. Karnicki przejmuje obowiązki dowódcy ORP 
„Wilk”. Jest to okres niezwykle trudny, szczególnie dla świeżo upieczo
nego dowódcy. Nastroje na polskich okrętach podwodnych nie najlepsze. 
Oddalenie i niepokój o losy pozostawionych w kraju bliskich, brak zau
fania do wyższego dowództwa, brak sukcesów na frontach są źródłem 
rozgoryczenia i dużej nerwowości wśród załóg. W grupie dwóch polskich 
okrętów podwodnych dowództwo obejmuje kpt. mar. Jan Grudziński — 
wsławiony brawurową ucieczką z Tallina. W efekcie nerwowej atmo
sfery, oficerowie rozważają koncepcje uniezależnienia się od Kierownic
twa Marynarki Wojennej.

W maju 1940 r. Niemcy uderzają na Belgię i Holandię. Wobec fa
talnej sytuacji na frontach, alianci ewakuują swe wojska z Norwegii. 
Na plażach Dunkierki trwa heroiczna batalia o uratowanie brytyjskiego 
Korpusu Ekspedycyjnego. Wkrótce Niemcy defilują pod Łukiem Trium
falnym w Paryżu. Pasmo hitlerowskich sukcesów zdaje się nie mieć 
końca.

8 czerwca wiadomo już, że grupa polskich okrętów podwodnych nie 
istnieje. „Orzeł” nie wrócił z patrolu. Kolejny cios dla dowódcy i załogi 
„Wilka”. Wraz z „Orłem” odeszli przyjaciele, pozostały bolesne wspom
nienia i świadomość izolacji. Karnicki prosi szefa Kierownictwa Mary
narki Wojennej o przyjazd na okręt, celem poprawy nastrojów w zało
dze. Admirał Swirski przyjeżdża. W trzy dni później, 18 czerwca, „Wilk” 
wychodzi na patrol bojowy. W nocy, 20 czerwca, pełniący wachtę na 
pomoście Bolesław Romanowski, widząc sylwetkę okrętu 15° w prawo, 
podejmuje decyzję staranowania przeciwnika. Jest przekonany, że ma. 
przed sobą zanurzającego się U-botta. Już po wojnie okazało się, że 
„Wilk”, staranował i zatopił holenderski okręt podwodny „0-13”. W wy
niku zderzenia uszkodzone zostały na „Wilku” m.in. śruby i żyrokom- 
pas. W eskorcie samolotów i okrętów „Wilk” powrócił do bazy.

Dowódca oraz załoga mocno przeżyli klęskę Francji. Wyda je się, że 
i Wielka Brytania nie sprosta Hitlerowi. Karnicki obawia się podpisania 
przez Brytyjczyków pokoju z. Trzecią Rzeszą. Przed kolejnym, po re
moncie, patrolem Karnicki poleca zaprowiantować okręt na 40 dni, zao
patruje się w mapy wybrzeża Kanady. W przypadku kapitulacji Angli
ków, gotów jest poprowadzić okręt przez Atlantyk. Dopiero przemó
wienie Winstona Churchilla rozładowuje napięcie. Anglia nie podda się, 
wojna trwać będzie jeszcze długie lata.

Latem 1940 r., po zapoznaniu się z nowym, niewielkim brytyjskim 
okrętem podwodnym „Ursula”, kpt. Karnicki występuje z sugestią pod
jęcia starań u Brytyjczyków o przekazanie okrętu tego typu Polskiej 
Marynarce Wojennej. W gronie oficerów „Wilka” rozpatrują możliwość 
obsadzenia załogą nowego okrętu, korzystając ze specjalistów z „Wilka”. 
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Rozważania prowadzone przy założeniu „by wilk był syty i owca cała” 
doprowadziły do wniosku, że możliwe jest obsadzenie obu okrętów. Kar- 
nicki rozmawia w tej sprawie z adm. Swirskim oraz z angielskim admi
rałem Maxem Hortonem. W sierpniu 1940 r., kmdr ppor. Krawczyk 
wraca ze Szwecji i ponownie obejmuje dowództwo „Wilka”. 1 września 
przychodzi wiadomość, że budowany w stoczni Yickersa w Barrow in 
Furness, okręt podwodny „Urchin” przekazany zostanie Polskiej Mary
narce Wojennej, a jego dowódcą będzie kpt. Borys Karnicki. Po wstęp
nym przeszkoleniu, kpt. Karnicki wraz z załogą udali się do stoczni 
nadzorować budowę swego okrętu. 19 stycznia, w obecności gen. Wła
dysława Sikorskiego odbyło się uroczyste podniesienie bandery na ORP 
„Sokół”. Nowy okręt rozpoczął działalność bojową w końcu marca 1941 r. 
W pierwszym okresie, „Sokół” uczestniczył wraz z okrętami brytyj
skimi w blokadzie francuskiego portu Brest, gdzie schroniły się nie
mieckie okręty liniowe „Scharnhorst” i „Gneisenau”. Podczas drugiego 
patrolu bojowego „Sokół” przeprowadza swój pierwszy atak torpedowy 
na niemiecki transportowiec w eskorcie dwóch niszczycieli. Niestety, 
torpedy wystrzelone wg wskazań posłuchu chybiły. „Sokół” w rewanżu 
był atakowany bombami głębinowymi, odniósł uszkodzenia.

We wrześniu 1941 r., „Sokół” skierowany został na Morze Śródziemne, 
gdzie działać miał w składzie 10 Flotylli Okrętów Podwodnych, bazu
jącej w porcie La Valetta na Malcie. 1 października polski okręt dotarł 
na Maltę. Stacjonujące tu okręty operowały głównie na podejściach do 
ważniejszych baz włoskich. Był to okres szczególnego nasilenia walk 
o wyspę, niemal nieprzerwanie bombardowaną przez lotnictwo włoskie 
i niemieckie. W końcu października „Sokół” zaatakował włoski krążow
nik pomocniczy „Citta di Palermo”, płynący w eskorcie niewielkiego 
konwoju. Okręty eskorty kontratakowały bombami głębinowymi, nie 
wyrządzając jednakże szkód na polskim okręcie. Podczas tego samego 
patrolu doszło do spotkania z włoskim transportowcem, który zniszczony 
został ogniem artyleryjskim.

4 listopada 1941 r., kpt. Karnicki udekorowany został Srebrnym 
Krzyżem Virtuti Militari przez premiera i naczelnego wodza gen. Wła
dysława Sikorskiego, który zatrzymał się na Malcie, w drodze do Związ
ku Radzieckiego. Podczas spotkania z załogą „Sokoła”, Generał wręczył 
polskim marynarzom piracką flagę „Jolly Roger”, zwyczajowo podno
szoną na okrętach podwodnych po odniesionych zwycięstwach.

Dużego rozgłosu przysporzyła „Sokołowi” i jego dowódcy akcja na 
włoską bazę w zatoce Navarino na półwyspie Peloponeskim. Według 
informacji brytyjskich, wewnątrz zatoki znajdować się miały statki 
i okręty włoskie. Kpt. Karnicki zdecydował się wejść do zatoki w za
nurzeniu. Podczas tej operacji okręt ugrzązł w stalowej sieci zagrodo
wej. Dzięki umiejętnym manewrom oraz zimnej krwi, udało się kpt. 
Karnickiemu wyprowadzić „Sokoła” z groźnej pułapki. W czasie pod
wodnego szamotania okręt odniósł uszkodzenia peryskopu, anteny oraz 
celowników torpedowych na pomoście. Mimo tej przygody, „Sokół” nie 
opuszczał tego rejonu w oczekiwaniu na wyjście konwoju. W południe 
21 listopada okręt podszedł na odległość 1 Mm od portu i wykonał atak 
torpedowy na widoczny w nim niszczyciel włoski. Kontrakcja włoskich 
okrętów uniemożliwiła obserwację efektów ataku. Nocą bazę opuścił zes
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pół złożony z trzech transportowców, eskortowanych przez niszczyciel. 
Kpt. Karnicki zdecydował się na atak torpedowy w położeniu nawod
nym. Po wystrzeleniu trzech torped usłyszano dwa wybuchy. Na „So
kole” słyszano również charakterystyczne dźwięki towarzyszące tonięciu 
statku. Działania na wodach greckich zostały wysoko ocenione przez 
Brytyjczyków. Podczas jednego z kolejnych patroli, 12 lutego, u wy
brzeży Afryki, „Sokół” napotkał włoski, trzymasztowy szkuner „Giuse- 
ppina”, który po założeniu przez oddział abordażowy ładunków wybu
chowych został wysadzony w powietrze.

Najcięższy okres w wojennych dziejach „Sokoła” nastał po powrocie 
z patrolu 16 marca. Dzienne i nocne naloty na La Valettę, spowodowały 
wielkie spustoszenia wśród stacjonujących tam ckrętów. Wybuchy bomb 
w sąsiedztwie polskiego okrętu spowodowały liczne uszkodzenia. Miesiąc 
trwała walka o uratowanie okrętu. W prace remontowe zaangażowano 
całą załogę. W ostatnim okresie, za dnia, okręt kładł się na dnie basenu 
portowego, nocą wynurzał się celem kontynuowania prac. Wreszcie, 17 
kwietnia 1941 r., prowizorycznie naprawiony okręt opuścił Maltę, kie
rując się do Gibraltaru. Po dotarciu na miejsce, co przy stanie technicz
nym okrętu było dużym marynarskim wyczynem, „Sokół” skierowany 
został na gruntowny remont. W lipcu okręt powrócił do Wielkiej Bry
tanii, kończąc tym samym swoją pierwszą kampanię śródziemnomorską.

Borys Karnicki awansowany został do stopnia komandora podpo
rucznika, a 28 lipca, Pierwszy Lord Morski admirał floty sir Dudley 
Pound udekorował go wysokim odznaczeniem bojowym Distinguished 
Service Order. Brytyjskimi odznaczeniami uhonorowano również siedmiu 
członków załogi „Sokoła”.

Do końca wojny komandor Karnicki pozostał w Anglii, zajmując 
się szkoleniem marynarzy, pełniąc również funkcję komendanta obozów 
szkolnych.

Po zakończeniu działań wojennych, wobec dużej dezorientacji i nie
pewności, związanej z nową sytuacją polityczną w Europie i Polsce, 
w londyńskim środowisku marynarskim ścierały się poglądy o skrajnie 
różnym nastawieniu. W grudniu 1945 r. zawiązuje się tzw. „trójka po- 
wrotowa”, której kierownikiem zostaje kmdr Stanisław Dzienisiewicz, 
zastępcą kmdr ppor. Borys Karnicki, sekretarzem kpt. mar. Józef Bar
tosik. „Trójka powrotowa”, mająca na wszystkich okrętach oficerów łącz
nikowych, opracowała dokument „Postawa Marynarki Wojennej wo
bec powrotu do kraju”, precyzujący stanowisko autorów wobec powrotu 
marynarzy do Polski, oraz rysujący wizje powojennej organizacji Ma
rynarki Wojennej. W nowym układzie społeczno-politycznym Polski, 
założenia dokumentu nie miały szans realizacji. Ostatecznie, mimo du
żego oddźwięku wśród personelu Marynarki, działalność „trójki powro- 
towej” nie rozwinęła się, a żaden z trzech jej twórców do kraju nie 
wrócił. Komandor Karnicki o powrocie jednak myślał jeszcze przez ja
kiś czas, jednak w końcu osiedlił się w Londynie, mieście które szczerze 
pokochał i w którym pozostał do końca swego życia. Ożenił się z dr 
Jadwigą Mickiewicz, poznaną w pierwszym okresie wojny w Dundee. 
Ze związku tego przyszły na świat cztery córki.

Komandor Karnicki w emigracyjnym okresie swego życia utrzymy
wał żywy kontakt z krajem. Żyła tutaj jego matka i siostra, rodzina 
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żony, liczne grono przyjaciół. Karniccy wielokrotnie odwiedzali Polskę. 
Borys działał w londyńskim Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej. Współ
organizował Światowe Zjazdy Marynarki Wojennej, które odbyły się 
w Londynie w latach 1975 i 1981. Był sekretarzem Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia oraz członkiem komitetu redakcyjnego pisma „Nasze Syg
nały”. Kultywowanie tradycji Polskiej Marynarki Wojennej było zawsze 
bliskie sercu Komandora. W 1978 r. doprowadza do przekazania Mu
zeum Wojska Polskiego w Warszawie dzwonu okrętowego „Sokoła”. 
Ofiarodawcą był George Taylor, były oficer łącznikowy na „Sokole”. 
W 1984 r. przekazuje Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni kopie, 
w skali 1:1, historycznych map „Orła”. Żywo interesuje się i współucze
stniczy w powstaniu morskiego ołtarza polowego z tablicami upamięt
niającymi zatopione okręty Polskiej Marynarki Wojennej, zlokalizowa
nego na zewnątrz zabytkowego kościoła św. Michała Archanioła na 
Oksywiu.

Jesienią 1984 r., komandor Karnicki zapada na nieuleczalną chorobę. 
Mimo pełnej świadomości nieuchronnego losu nie poddaje się, zacho
wuje pogodę ducha, cieszy się dziećmi, wnukami. Pisze w gorączkowym 
pośpiechu wspomnienia. Do końca utrzymuje kontakty z przyjaciółmi 
— marynarzami. Jak pisał komandor Bohdan Wroński: „Na ostatnie 
nasze święto 10 lutego przyszła od Niego depesza, w której przesyłał 
mocny marynarski uścisk dłoni — było to Jego z nami pożegnanie”. 15 
lutego 1985 r. komandor porucznik Borys Karnicki zmarł w swym do
mu, w londyńskiej dzielnicy Greenwich. 22 lutego odbyły się w Lon
dynie uroczystości żałobne, połączone z kremacją. Życzeniem Koman
dora było, by prochy Jego spoczęły na oksywskim cmentarzu. 15 maja 
1985 r. odbyła się, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, uroczystość ża
łobna w porcie wojennym na Oksywiu. Przy urnie z prochami Koman
dora zaciągnięto admiralską wartę honorową. Po przewiezieniu urny 
na teren cmentarza i mszy żałobnej, prochy komandora Borysa Kar- 
nickiego złożono w grobowcu u stóp oksywskiego kościoła.

W 1987 r., nakładem Wydawnictwa MON, wydano „Marynarski wo
rek wspomnień” autorstwa Borysa Karnickiego. Wdowa po Koman
dorze, dr Jadwiga Karnicka, całkowite honorarium autorskie przeka
zała na rzecz okrętu-muzeum „Błyskawica”.

KPT. LEK. MED. WINICJUSZ D1ETZIUS

KOMANDOR DR MED. KAZIMIERZ BIELAWSKI (1893-1965)

Kmdr dr Kazimierz Bielawski należał do grupy oficerów służby zdro
wia, którzy odegrali znaczącą rolę w Polskiej Marynarce Wojennej 
w okresie międzywojennym, jak również w początkowym okresie Polski 
Ludowej.

Urodził się 23 stycznia 1893 roku w Rzeszowie w rodzinie szlachec
kiej. Ojciec jego Walenty, prawnik z wykształcenia, pracował m.in. jako 
starosta w Brzeżanach i Kołomyj!. Matka Wanda z Madeyskich zajmo
wała się domem. Kazimierz posiadał trzy siostry: Zofię, Śtefanię i He
lenę. Szkołę podstawową ukończył w Brzeżanach. W latach 1904—1911 
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uczęszczał do Gimnazjum w Bąkownicy, a następnie w Brzeżanach, 
gdzie zdał egzamin dojrzałości z odznaczeniem. W roku 1911 podjął 
studia medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego b 
Patriotyczne wychowanie oraz czynny udział w ruchu niepodległościo
wym zaprowadziły go w dniu 7 września 1914 roku do Legionów Pol
skich. Służbę rozpoczął w 1 pp na stanowisku komendanta patrolu sa
nitarnego. Razem ze swoim pułkiem brał udział w bojach pod Winia- 
rami i Korczynem. Po przebyciu przewlekłej choroby w dniu 1 kwietnia 
1915 roku przydzielony został do Szpitala Legionowego działającego po
czątkowo w Kamieńsku, a następnie w Kozienicach i Dęblinie. Tam 
między innymi prowadził przychodnię chirurgiczną. Od kwietnia do 
sierpnia 1917 roku pracował jako asystent ordynatora w bloku legio
nowym Szpitala Ujazdowskiego w Warszaw1 e, pogłębiając wiedzę chi
rurgiczną niezbędną medykowi wojskowemu. Dalsze losy wojenne mia
nowanego w dniu 1 listopada 1916 roku chorążym sanitarnym K. Biela
wskiego wiązały się z udziałem w walkach Polskiego Korpusu Posiłko
wego na froncie bukowińskim, gdzie pracował jako asystent oddziału 
chirurgicznego. W trakcie przebijania się przez front w okolicach Ra- 
rańczy dostał się do niewoli austriackiej. Od lutego do października 
1918 roku więziony był w Huszt i Marmaros Sziget. Po uwolnieniu 
przedostał się do Kołomyji, gdzie w dniu 1 listopada 1918 roku został 
internowany przez Ukraińców. Przebywał tam do maja 1919 roku 2. Po 
powrocie do niepodległej Polski 15 maja 1919 roku został mianowany 
podporucznikiem podlekarzem i przydzielony początkowo do 107, a na
stępnie 209 Szpitala Polowego 13 Dywizji Piechoty. W roku 1920 brał 
udział w wojnie polsko-radzieckiej. Awansował kolejno na porucznika 
i kapitana. W styczniu 1921 roku przeniesiony został na stanowisko le
karza 3 batalionu 2 pułku saperów, a następnie 52 pułku piechoty. W la
tach 1921—1925 odkomenderowany był do Krakowa celem ukończenia 
studiów medycznych. W roku 1924 kpt. lek. K. Bielawski został prze
niesiony na stanowisko starszego lekarza dywizjonu torpedowców w Gdy
ni. Od tego okresu jego służba wojskowa nierozerwalnie związała się 
z ludźmi morza. W latach 1925—1926 kpt. K. Bielawski kontynuował 
studia medyczne w Poznaniu. Uzyskał dyplom w dniu 16.04.1926 r. 
i przeniesiony został w korpusie oficerów sanitarnych do grupy leka
rzy3. 18 lipca tego roku objął obowiązki oficera sanitarnego Sztabu Do
wództwa Floty, by po niespełna miesiącu objąć stanowisko lekarza dyonu 
torpedowców z zaokrętowaniem na ORP „Admirał Sierpinek”. Ze wzglę
du na występujące w tym czasie braki kadrowe w całej służbie zdrowia 

1 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), t. 1503, akta personalne K. Biela
wskiego do 1938 r„ s. nlb, życiorys z 18.03.1932 r„ Główna Biblioteka Lekarska 
(GBL) w Warszawie, akta personalne K. Bielawskiego; Zbiór dokumentów Anny 
Stefanii Bielawskiej (Zbiory), kserokopie w posiadaniu autora, Świadectwo dojrza.- 
łości, Brzeżany 2.06.1911 r„ Kwestionariusz akt osobowych, Gorlice 19.01.1940 r.; 
relacja A. S. Bielawskiej (Relacja) z dnia 16.10.1987 r.

2 CAW, t. 1503, Poświadczenie służby, Warszawa 14.11.1931 r.; Zbiory, Chro
nologiczny przebieg służby w Legionach Polskich, Gdyni|a 1927 r.; J. Kawiński, Ze 
wspomnień ułańskich, „Lekarz Wojskowy” 1936 r. T. 2'8, nr 5/8, s. 306.

3 CAW, t. 1503, Życiorys z 18.03.1932 r„ Lista kwalifikacyjna przebiegu służby 
wojskowej od 1.11.1918 r. do 1.11.1921 r„ Przebieg służby w czasie pokoju; Zbiory, 
Wyciąg z zeszytu ewidencyjnego, Warszawa 23.05.1934 r., Poświadczenie służby, 
Oliwa 29.05.1946 r.
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Wojska Polskiego, a także z uwagi na rozbudowę floty kpt. dr. K. Bie
lawskiemu w latach 1926—1930 często zmieniano przydziały służbowe. 
Pełnił też szereg dodatkowych obowiązków. Dowodem na to były roz
kazy dowódcy floty z roku 1930 wyznaczające go na stanowiska: leka
rza dyonu szkolnego, oficera lekarza dyonu minowców, kierownika przy
chodni lekarskiej na ORP „Bałtyk”, czasowo p.o. lekarza Portu Wojen
nego w Gdyni oraz lekarza załogi Westerplatte. Z powierzonych zadań 
kpt. dr. K. Bielawski wywiązywał się wzorowo, o czym świadczą opinie 
służbowe z tego okresu.

Kpt. dr K. Bielawski wraz z por. dr. Lucjanem Tomaszunasem jako 
jedyni lekarze we flocie mieli prawo od roku 1928 noszenia munduru 
marynarskiego. Była to jedna z form wyróżnienia, podkreślająca ścisły 
związek ze służbą na morzu 4.

W roku 1929 zawarł związek małżeński z Anną Stefanią Górną, która 
w dalszym zawodowym życiu kpt. dr. K. Bielawskiego odegrała nie
poślednią rolę. Małżeństwo to było bezdzietne 5 6 *.

W reku 1931 kpt. dr K. Bielawski mianowany został majorem, a w ro
ku następnym objął stanowisko ordynatora interny tworzonego wów
czas Szpitala Morskiego w Gdyni. Wielokrotnie czasowo pełnił obowiązki 
komendanta tegoż szpitala, by w listopadzie 1935 roku etatowo objąć 
to stanowisko. Ówczesny Szpital Morski spełniał podobne zadanie jak 
obecny Szpital Marynarki Wojennej. Posiadał jednak pewne braki, które 
nie sposób było usunąć w szybkim tempie. Przede wszystkim budynek 
szpitalny był zbyt mały, przez co wiele oddziałów funkcjonowało w nie
odpowiednich pomieszczeniach. Wysuwana była koncepcja budowy dru
giego pawilonu szpitalnego, w którym miał się znaleźć oddział wene
ryczny z przychodnią, oddział otolaryngologiczny, bakteriologia, przy
chodnie lekarskie, fizykoterapia oraz pluton obsługi. Postulaty te, któ
rych głównym pomysłodawcą był mjr dr K. Bielawski nie zostały zrea
lizowane, pomimo to dzięki sprawnej organizacji szpital funkcjonował 
bardzo dobrze.

W roku 1938 mjr. dr. K. Bielawskiego awansowano do stopnia pod
pułkownika. 30 kwietnia tegoż roku na własną prośbę odszedł na eme
ryturę. Jako rezerwista przydzielony został do kadry zapasowej 8 Szpi
tala Okręgowego w Toruniu B.

W okresie międzywojennym Kazimierz Bielawski dał się poznać jako 
ceniony lekarz — praktyk również w środowisku cywilnym. Posiadał 
spory zasób wiedzy chirurgicznej, zdobytej w okresie działań wojen
nych. Jednakże po ukończeniu studiów medycznych zainteresował się 
pediatrią i interną. Uczestniczył w kursach dokształcających z tychże 
dziedzin. Praktykował na terenie Gdyni pracując w Poradni Matki 

4 CAW, t. 1503, Przebieg służby w czasie pokoju; CAW Dowództwo Floty I 
328.1.42, Rozkaz tajny nr 8 Dowódcy Floty z dnia 26.03.192'9.

5 CAW akta personalne K. Bielawskiego od 1946 r. t. 72/34/54, s. 20, Poświad
czenie ślubu cywilnego; GBL, t. 409, Informacje dotyczące rodziny; Relacja.

6 CAW. Dowództwo Floty I 300.21.705, Meldunek Szefa Służby Zdrowia Kie
rownictwa Marynarki Wojennej ppłk. dr. Leona Moszczańskiego do Szefa Kiero
wnictwa Marynarki Wojennej z dnia 22.09.1937 r. dotyczący inspekcji Szpitala 
Morskiego w Gdyni, CAW Dowództwo Floty I 328.1.31, Rozkaz personalny nr 109 
D-cy Floty z dnia 30.9.1935 r.; CAW t. 1503. Przebieg służby w czasie pokoju; 
Rocznik Oficerski 1932, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1932, s. 326;
Zbiory, odpis wyciągu z rozkazu dziennego nr 15 Komendanta Portu Wojennego, 
Gdynia 12.05.1938 r.
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i Dziecka oraz Ubezpieczalni Społecznej Obwodu Morskiego, której był 
współzałożycielem i wiceprezesem. Po przejściu na emeryturę dr K. 
Bielawski został dyrektorem Szpitala Zakaźnego w Gdyni, w którym 
pracował do wybuchu wojny 7.

30 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany i skierowany zgodnie 
z przydziałem do Torunia, obejmując obowiązki zastępcy komendanta 
8 Szpitala Okręgowego. Niekorzystny rozwój sytuacji wojennej spowo
dował, że personel szpitala wraz z chorymi ewakuował się w kierunku 
południowym. W trakcie marszu do grupy szpitalnej dołączały oddziały 
medyczne rozbitych pułków. W Dobrzelinie przyjęto sporą ilość ran
nych, którzy napłynęli po stoczonej bitwie nad Bzurą. Ze względu na 
kończące się zapasy medykamentów, środków opatrunkowych i żywno
ści, ppłk dr K. Bielawski otrzymał rozkaz przedostania się z częścią 
personelu medycznego i lekko rannymi do broniącej się Warszawy. 
W rejonie Puszczy Kampinoskiej oddział liczący ponad 650 osób dostał 
się do niewoli niemieckiej i osadzony został w szpitalu jenieckim w Cho- 
dakowie. Tutaj od 23 września do 30 listopada 1939 roku ppłk dr K. 
Bielawski pełnił obowiązki polskiego komendanta tego szpitala. W cięż
kiej pracy pomagała mu niestrudzona żona. W okresie tym umożliwił 
wielu polskim oficerom ucieczkę z niewoli. 1 grudnia 1939 roku prze
niesiony został do Sochaczewa. Sprawował tam funkcję ordynatora od
działu chorób wewnętrznych szpitala jenieckiego. Z niewoli zwolniony 
został po likwidacji tego szpitala w dniu 21 grudnia 1939 roku 8. Z So
chaczewa Anna i Kazimierz Bielawscy udali się do Gorlic. Wyjazd ten 
wiązał się z prośbą ówczesnego burmistrza tego miasta Kwaskowskiego, 
złożoną do władz niemieckich, w której donosił o zagrożeniu epidemicz
nym miasta i braku lekarzy. Zasugerował jednocześnie osobę dr. K. Bie
lawskiego, którego poznał w okresie międzywojennym i wiedział, iż znaj
duje się on w niewoli. W Gorlicach dr K. Bielawski podjął praktykę 
lekarską jako kierownik Punktu Sanitarnego i Izby Chorych PCK. Pia
stował to stanowisko do 30 lipca 1941 roku, po czym przeniósł się do 
Ubezpieczalni Społecznej. W październiku 1944 roku wraz z żoną wyje
chał do Krakowa i do kwietnia 1945 roku pracował jako lekarz kon- 
sulent w Ubezpieczalni Społecznej. Silny związek uczuciowy z Wybrze
żem sprawił, że dr K. Bielawski postanowił podjąć dalszą zawodową 
pracę w wyzwolonej Gdyni. Początkowo pracował jako lekarz Milicji 
Obywatelskiej miasta Gdyni, a następnie w Ubezpieczalni Społecznej 9.

7 Zbiory, Odpis zaświadczenia wydanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki 
z dnia 7.09.1926 r., dotyczący prawa wykonywania zawodu, Świadectwo ukończe
nia kursu z zakresu medycyny zapobiegawczej. Poznań 6.11.1930 r., Poświadczenie 
ukończenia kursu z zakresu chorób dzieci, Poznań 30.11.1930 r., zaświadczenie 
ukończenia kursu lecznictwa chorób wewnętrznych, Warszawa 15.04.1937 r., Za
świadczenie ukończenia kursu ratownictwa i obrony przeciwgazowej. Gdynia 2'2.04. 
1938 r., Zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej. Gdynia 19.10.1945 r.; Rocznik 
Lekarski Rzeczypospolitej Polski na 1936 rok, s. 209.

8 Zbiory, Zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej, Gdynia 19.10.1946 r., 
Zaświadczenie Komendanta Szpitala Wojennego w Sochaczewie ppłk. dr. Pęskiego, 
Sochaczew 18.12.1939 r., Relacja, 8 Szpital Okręgowy ewakuował się w pierwszych 
dniach września 1939 roku przez Ciechocinekj Koło, Żychlin, Dobrzelin. Komen
dantem Szpitala był ppłk dr Eugeniusz Krawczyk.

9 Zbiory, Kwestionariusz dla akt osobowych. Gorlice 19.01.1940 r. Zaświad
czenie dotyczące przedłużenia pracy w Milicji Obywatelskiej, Gdynia maj 1945 r., 
Zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej, Gdynia 19.10.1946 r.
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Powiększenie się po wojnie polskiego wybrzeża morskiego wiązało 
się z szybką odbudową floty. Brakowało początkowo sprzętu jak również 
kwalifikowanej kadry. W grudniu 1945 roku obowiązki dowódcy Mary
narki Wojennej objął kmdr Adam Mohuczy, przedwojenny oficer floty. 
Organizując nowe dowództwo Marynarki Wojennej zaproponował swe
mu przyjacielowi dr. K. Bielawskiemu powrót do czynnej służby woj
skowej. Ten przyjął tę propozycję. Zmobilizowany został 26 lutego 1946 
roku i wyznaczony na stanowisko Szefa Wydziału Sanitarnego Głów
nego Portu Marynarki Wojennej. Na wniosek Komisji Weryfikacyjnej 
przy Departamencie Personalnym WP, Naczelny Dowódca WP rozka
zem Nr 82 z dnia 14 sierpnia 1946 roku nadał powtórnie dr. K. Biela
wskiemu stopień podpułkownika w korpusie oficerów Służby Zdrowia. 
Zaliczono mu również wysługę w wojsku z okresu przedwojennego

W styczniu 1947 roku Krajowa Rada Narodowa ,,... za wybitne za
sługi i wzorową służbę...’' nadała ppłk. dr. K. Bielawskiemu stopień 
komandora. W czerwcu tegoż roku wyznaczony został na stanowisko 
Szefa Służby Zdrowia Marynarki Wojennej. W trudnym okresie orga
nizacji służby zdrowia w Marynarce Wojennej kmdr dr K. Bielawski 
wykazywał się bardzo pozytywnymi cechami oficera-lekarza. Świadczy 
choćby o tym opinia służbowa dowódcy Marynarki Wojennej kontr
admirała A. Mohuczego ,,... zawsze pogodny, chętny, b. dobry specja
lista internista i diagnosteta, łubiany przez kolegów i przełożonych. Ko
mandor Bielawski należy do tych nielicznych lekarzy wojskowych, który 
przez całe studia wciąż pogłębia swą wiedzę lekarską oraz przez swe 
doświadczenie nabyte długoletnią służbą przy i na morzu doskonale 
orientuje się w morskich sanitarnych zagadnieniach. W obecnej rzeczy
wistości jest ustosunkowany pozytywnie, lojalną i rzetelną pracą to 
dokumentując...” 10 11

W połowie roku 1947 Ministerstwo Obrony Narodowej doszukało się 
w Marynarce Wojennej szeregu zaniedbań czy wręcz aktów sabotażu. 
Nastąpiły liczne aresztowania osób pełniących funkcje dowódcze, któ
rym zarzucano nie popełnione przestępcze czyny. Niewątpliwie ofiarą tej 
polityki padł kmdr dr K. Bielawski, który został aresztowany 21 kwiet
nia 1948 roku. W śledztwie zarzucono mu zbrodnię sabotażu. Po blisko 
rocznym procesie, w którym zmuszony był do przyznania się stawia
nych mu zarzutów, skazany został na 15 lat więzienia. Poza tym po
zbawiono go praw publicznych, obywatelskich i honorowych na okres 
5 lat oraz zasądzono przepadek całego mienia. Karę dr K. Bielawski odby
wał w więzieniu gdańskim pełniąc tam obowiązki ordynatora oddziału gru
źliczego. W trakcie odbywania kary żona dr. K. Bielawskiego wraz z ad
wokatem odwoływała się do Najwyższego Sądu Wojskowego oraz Rady 
Państwa z prośbą o ułaskawienie męża. W styczniu 1954 roku Rada 

10 CAW, t. 72/34/54, s. 63, Charakterystyka opiniodawcza I Komisariatu MO 
Gdynia 21.02.1946 r., s. 62 dotyczy objęcia w dniu 6.03.1946 r. stanowiska Szefa 
Oddziału Sanitarnego Portu Marynarki Wojennej, s. 48, wysługa lat liczona w dniu 
1.01.1948 r. 21 lat, 10 miesięcy i 18 dni, s. 59, Charakterystyka służbowa, s. 64, 
Wniosek awansowy nadający stopień komandora lekarza w dniu 2'0.11.1946 r.; 
Z. Wojciechowski, Kontradmirał Adam Mohuczy (1891—1953), Biuletyn Historycz
ny Muzeum Marynarki Wojennej, Gdynia 1987, nr 10, s. 130.

11 CAW, Dowództwo Floty 72/34/54 s. 57, Opinie p.o.-dowódcy Marynarki Wo
jennej kontradmirała A. Mohuczego i kmdr. Józefa Urbanowicza z 22.01.1947 r.
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Państwa skorzystała z prawa laski łagodząc orzeczoną karę do lat 10 
oraz zawieszając resztę kary na przeciąg 3 lat12. Po opuszczeniu wię
zienia, schorowany, wyniszczony psychicznie sześćdziesięcioletni dr K. 
Bielawski powrócił do pracy lekarskiej i zatrudnił się w Miejskiej Przy
chodni Podstawowej w Starogardzie Gdańskim. W roku 1954 uznany 
został przez Wydział Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Gdańsku za specjalistę drugiego stopnia w zakresie chorób wew
nętrznych. Po krzywdach, jakie spotkały go na Wybrzeżu, postanowił 
zmienić miejsce zamieszkania i wraz z małżonką przeniósł się do małej 
podkarpackiej miejscowości Niegłowice (obecnie dzielnica Jasła). Tutaj 
podjął pracę w ambulatorium przemysłowym Rafinerii Nafty Jasło. 
Miejscowi ludzie nie znali bogatej przeszłości swojego ulubionego do
ktora, tak bardzo skrzywdzonego w ostatnich latach. Do końca swego 
życia pracował zawodowo, wzorowo wywiązując się ze swych obowiąz
ków ’3. Zmarł w Krakowie 1 września 1965 roku w wieku 72 lat. Po
chowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera XII a Wschód grób Nr 
U).

Kmdr dr Kazimierz Bielawski posiadał następujące odznaczenia: 
Krzyż Niepodległości (nadany w 1932 r.), Krzyż Walecznych (1922 r.), 
Złoty Krzyż Zasługi (1938 r.), Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918—1921 
(1928 r.), Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości (1928 r.), Me
dal „Za Odrę, Nysę i Bałtyk” (1946 r.), Medal „Zwycięstwa i Wolności 
1945” (1947 r.), Medal Interalliae (1930 r.)

Dotychczas nie zrehabilitowany.

KMDR PPOR. DR ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI

KOMANDOR STANISŁAW MIELCZAREK

Stanisław Mielczarek urodził się 15 grudnia 1916 r. w miejscowości 
Żagliny koło Łaska w województwie łódzkim. Rodzice: Jan i Stefania 
(z domu Stępień) byli robotnikami pracującymi w przemyśle włókien
niczym '. Stanisław mając liczne rodzeństwo od najmłodszych lat po
znawał trudy życia.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łodzi w latach 1931—1933 
uczęszczał do Publicznej Szkoły Zawodowej nr 2 w Łodzi (kierunek 
metalowy). W wieku 16 lat rozpoczął pracę w jednym z łódzkich za

12 CAW, t. 72/34/54 s. 60 Charakterystyka służbowa, Gdynia 19.04.1948 r., s. 27, 
Wyciąg z pisma z dnia 9.02.1948 r. dotyczący przesunięć personalnych w Służbie 
Zdrowia Marynarki Wojennej, s. 5, Wyrok Wojskowego Sądu Marynarki Wojen
nej, Gdynia 15.03.1949 r.; Zbiory. Zespół dokumentów dotyczący odwołań od wy
roku.

13 Zbiory, Zaświadczenie dotyczące uzyskania drugiego stopnia specjalizacji 
w zakresie chorób wewnętrznych, Gdańsk 6.11.1954, Zaświadczenie dotyczące pracy 
w Miejskiej Przychodni Podstawowej, Starogard Gdański 2.07.1954 r., Zgoda Mi
nistra Zdrowia na przeniesienie z Gdyni do Niegłowic, Warszawa 21.05.1955 r., 
Zaświadczenie dotyczące pracy w ambulatorium przemysłowym, Jasło 11.06.1955 r., 
Relacja.

14 Zbiory, Legitymacje odznaczeń.
1 CAW, Teczka personalna nr 1624/78/196, k. 88. Życiorys S. Mielczarka (1948 r.).
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kładów jako uczeń — odlewnik. Niebawem w związku z kryzysem gos
podarczym panującym w kraju został zwolniony z pracy. Będąc jednym 
z wielu bezrobotnych, imał się różnych dorywczych zajęć, by zarobić 
na skromne utrzymanie i pomoc rodzicom. Dopiero w końcu 1935 r. 
zdołał zatrudnić się w Fabryce Wyrobów Bawełnianych A. Gutmana 2.

W dniu 3 lutego 1936 r. Stanisław Mielczarek zgłosił się na ochot
nika do służby wojskowej w szeregach Marynarki Wojennej. Po trzy
miesięcznym przeszkoleniu rekruckim w Kadrze MW, trafił na szkolny 
okręt artyleryjski „Mazur”, na którym ukończył kurs dalmierzystów 
morskich. W wyniku dobrze zdanych egzaminów końcowych otrzymał 
pierwszy awans na stopień starszego marynarza.

Służba w Marynarce Wojennej pociągała i imponowała. Nie bez zna
czenia było także niewysokie lecz stałe uposażenie, którego część prze
syłał ciężko pracującym rodzicom. Postanowił więc pozostać na stałe 
w szeregach marynarki3.

Okrętem, z którym związał swe losy był stawiacz min „Gryf” — 
największa jednostka bojowa Polskiej Marynarki Wojennej. Do listo
pada 1938 r. pływał na nim jako dalmierzysta z przerwą na miesięczny 
kurs aplikacyjny dla podoficerów.

Wybuch drugiej wojny światowej zastał go na ORP „Gryf” w stopniu 
mata. Na pokładzie tego okrętu w dniu 1 września 1939 r. brał udział 
w walce polskich okrętów z niemieckimi samolotami na Zatoce Gdań
skiej. Podczas odpierania nalotu „Gryf” doznał poważnych uszkodzeń, 
a jego dowódca kmdr ppor. Stefan Kwiatkowski został śmiertelnie ranny.

Po przejściu do portu wojennego w Helu w nocy z 2 na 3 września 
okręt odpierał wraz z innymi jednostkami pływającymi silne naloty nie
mieckiego lotnictwa. Rankiem wspólnie z niszczycielem „Wicher” i słyn
ną 31 baterią nadbrzeżną im. II. Laskowskiego kal. 152,4 mm uczestni
czył w pojedynku z dwoma niszczycielami Kriegsmarine. W wyniku 
uzyskanych trafień, na jednym z nich wybuchł pożar i okręty nieprzy
jacielskie zmuszone zostały do odwrotu.

W godzinach popołudniowych wskutek trafienia bombami lotniczymi, 
na ORP „Gryf” zapaliły się zbiorniki ropy, a sama jednostka uległa 
zniszczeniu, osiadając na dnie helskiego portu 4.

Mat Stanisław Mielczarek, tak jak i reszta załogi, zasilił lądowe 
oddziały obrońców półwyspu. Ze względu na posiadaną specjalność woj
skową został włączony do 24 półstałej baterii przeciwlotniczej 2 Mor
skiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, dowodzonej przez por. mar. 
Wacława Krzywca. Bateria uzbrojona była w świetne armaty „Bofors” 
kal 40 mm polskiej produkcji. Stanowiła zasadniczą i bardzo skuteczną 
broń przeciw samolotom lecącym na niskim pułapie.

W dniu 2 października 1939 r. zakończyła się bohaterska obrona 
Półwyspu Helskiego, a wraz z nią i obrona polskiego Wybrzeża. Obrońcy 
dostali się do niemieckiej niewoli. S. Mielczarek przebywał kolejno 

2 Relacja syna kmdr. S. Mielczarka — Ryszarda, złożona autorowi w dniu 
13 czerwca 1988 r.

3 CAW, t. p. 1624/78/196, k. 3, Zeszyt ewidencyjny oficera — kmdr. S. Miel
czarka. Z dniem 1.5.1938 r. przeszedł do służby nadterminowej. Kurs aplikacyjny 
dla podoficerów odbył w Kadrze MW.

1 Por. St. Mielczarek, Ostatnie dni „Gryfa”. Z marynarskich wspomnień, „Mo
rze”, 1976, nr 9, s. 12—13.
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w stalagach w Stargardzie Szczecińskim i Pleninn. Latem 1940 r. prze
niesiono go do majątku w Kenz i Semlow, nieopodal Rostocku, gdzie 
pracował jako przymusowy robotnik rolny. Tam też poznał przyszłą 
żonę Genowefę 5.

Po wyzwoleniu Meklemburgii przez Armię Radziecką i zakończeniu 
działań wojennych powrócił do Łodzi. Zatrudnił się w Odlewni Żelaza 
„Ferrum” jako odlewnik, by utrzymać żonę i dwóch synów: Ryszarda 
i Edwarda.

18 czerwca 1946 r. został powołany do służby wojskowej i skiero
wany do tworzącej się ludowej Marynarki Wojennej. Najpierw na sta
nowisko gospodarza działu artyleryjskiego na trałowcu „Orlik”, a na
stępnie kancelisty w Sztabie Głównym MW 6.

Dzięki nowym możliwościom i własnym dążeniom, by podnieść kwa
lifikacje, niebawem zaczął uczęszczać do Państwowej Szkoły Morskiej 
na pięciomiesięczny kurs szyprów I klasy. Z chwilą jego ukończenia 
otrzymał stopień bosmana.

W początkach 1948 r. został uczestnikiem kursu przeszkolenia na 
oficerów wachtowych i dowódców okrętów. Końcowy egzamin wypadł 
nadzwyczaj pomyślnie.

Przełożeni zauważyli duże umiejętności instruktorskie i znaczny za
sób wiedzy bosmana S. Mielczarka. Skierowali więc go do Dywizjonu 
Artylerii Nadbrzeżnej w celu prowadzenia zajęć z uczestnikami orga
nizowanego kursu dalmierzystów.

W drodze wyróżnienia w dniu 22 lipca 1948 r. awansowano go do 
stopnia chorążego marynarki. W tym czasie już od czterech miesięcy 
pływał na okręcie hydrograficznym „Żuraw” jako oficer wachtowy. Na 
„Żurawiu” przeszedł szkołę samodzielnego dowodzenia okrętem jako 
późniejszy zastępca dowódcy i dowódca 7.

Jednak największe sukcesy odniósł będąc dowódcą trałowca ORP 
„Orlik”. Jego okręt osiągnął najlepsze we flocie wyniki w wyszkoleniu 
artyleryjskim i nawigacji. Brał również udział w bojowym trałowaniu 
min na Żatoce Gdańskiej.

W 1951 r. ppor. mar. S. Mielczarek został wysoko oceniony w opinii 
służbowej dowódcy największej jednostki marynarki — Obrony Wod
nego Rejonu Głównej Bazy (OWR GB). Pisano w niej, że jest najlep
szym dowódcą okrętu Flotylli Trałowców, który zajął pierwsze miejsce 
w wyszkoleniu bojowym i politycznym. W dowód uznania 12 paździer
nika 1951 r. został wraz z grupą wyróżniających się żołnierzy przyjęty 
przez przewodniczącego Rady Państwa Bolesława Bieruta.

Niebawem przełożeni powierzyli mu obowiązki dowódcy dywizjonu 
dozorowców oraz przyspieszyli awans do stopnia porucznika 8.

W związku z odejściem kmdr. ppor. Zdzisława Studzińskiego na 
5 Tamże, k. 87, Życiorys S. Mielczarka (1949 r.).
6 Tamże, Podczas służby na ORP „Orlik”, wchodzącym w skład 3 dywizjonu 

Flotylli Trałowców (do 27.12.1946 r.) otrzymał awans do stopnia bosmanmata.
7 Na ORP „Żuraw” pływał jako: oficer wachtowy (1.4.—1.9.1949 r.), zastępca 

dowódcy okrętu (2.9.—13.11.1949 r.) i dowódca okrętu (14.11.1949 r. — 31.6.1950 r.). 
Stopień ppor. mar. otrzymał zarządzeniem Prezydenta RP nr 27 z 9.1211950 r.

8 Tamże, k. 1 i 4—5. Zeszyt ewidencyjny... op. cit., Dowódca dywizjonu dozo
rowców został na podstawie rozkazu MON nr 1355 z 22.11.1951 r. Awans na por. 
mar. otrzymał 28.12.1951 r.
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przeszkolenie' do-- ■ Związku- Radzieckiego, jeśienią ■ 1952 "r. objął -stano
wisko dowódcy największego wówczas okrętu — niszczyciela „Błyska- 
wiea”-. Na ■ tym ; prestiżowym stanów isku dał się poznać jako wzorowy- 
dowódca i świetny specjalista. Pomimo braku typowego, wojskowego 
sposobu bycia, zdolnościami- i -umiejętnościami przewyższał wielu ofice
rów, którzy ukończyli Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej ?.

ORP „Błyskawica” pod dowództwem kpt. mar. S. Mielczarka odbyła 
szereg ważnych rejsów szkoleniowych m.in. we wrześniu 1954 r. z pod
chorążym OSMW do Świnoujścia * 10 11.

Jeśienią 1954 r. kmdr ppor. S. Mielczarka wyznaczono na szefa Szta
bu OWR GB ił. Na tym odpowiedzialnym stanowisku wkładał dużo ener
gii i inicjatywy w szkolenie załóg okrętów, udzielając daleko idącej 
pomocy-w planowaniu i wykonywaniu zadań. -----

. Po-, upływie- dwóch lat skierowano go na 14-miesięczny wyższy kurs 
akademicki do Związku Radzieckiego. Następnie przeszedł do. .pracy, 
w Sztabie Głównym MW. Został szefem wydziału -wyszkolenia bojo
wego-.' - > ....... •- ■

< -Z chwilą odejścia krndr. por; Witolda Glińskiego na studia db.-Le
ningradu w 1960 r. objął obowiązki dowódcy zespołu niszczycieli l2,-. 
Okręty zespołu .-wy owym -czasie wykonywały- szereg ważnych zadań- szko
leniowych" i reprezentacyjnych-m.in. składały oficjalne wizyty zagra-, 
niczne. I. tak, • niszczyciel „Wicher” przebywał w Portsmouth (1960 r.), 
a niszczyciel „Błyskawica” w Helsinkach 196.1 • r.), Londynie (1961 rj 
i-Sztokholmie (1962 r.). - - ■ -

Lata ciężkiej służby na morzu nadszarpnęły zdrowie kmdr, por/ 
S.i-Mielczarka. Przeszedł więc w 196-3 r. do -pracy w szkolnictwie wyż
szym jako kierownik Studium Wojskowego obecnej Wyższej Szkoły 
Morskiej w Gdyni. Podczas pobytu w uczelni w 1963 r. awansował do 
stopnia- komandora. Studium pod jego kierownictwem, znacznie rozbu
dowało, swoją bazę szkoleniową, jak również uczyniło duże postępy w za
kresie- organizacji procesu szkolenia i metodyce nauczania studentów 13,-

W dniu 19 września 1968 r. kmdr Stanisław Mielczarek został do
wódcą Ośrodka Szkolenia Nurków . i. Płetwonurków Wojska Polskiego 
w; Gdyni. Na nowym stanowisku wykazywał dużo inicjatywy i uporu.. 
Koncentrował swą uwagę na uporządkowaniu działalności dowódczo- 
-sżtabowej. Szczególnie wiele zrobił na rzecz zapewnienia bezpieczeń
stwa szkolenia podwodnego. Mimo szczupłej bazy szkoleniowej i nie

' 9 Tamże, k. 29, Opinia służbowa kpt. mar. S. Mielczarka za 1952 r. oraz 
k. 1 i 5, Zeszyt ewidencyjny... op. cit. Od 25.10.1952 r. do 9.11.1954 r. był p. o. 
dowódcą ORP „Błyskawica”, a do 22.11.1954 r. formalnie dowódcą okrętu. Stopień 
kpt. mar. otrzymał 4.10.1952 r. rozkazem personalnym MON nr 1498.

10 AMW. ZP MW. t. 1458/56/109, k. 4—5. Plan pracy part.-polit. w zabezpie
czeniu ćwiczeń 18—19.9.1954 r.

11 Tamże, k. 1 i 3, kmdr ppor. S. Mielczarek (awansowany 5.10.1954 r. szefem 
Sztabu OWR GB był od 23.11.1954 r. do 28.10.1958 r. W sierpniu 1959 r. był do
wódcą rejsu szkoleniowego OS „Zetempowiec” do Leningradu.

12 Tamże, k. 1 i 4, Dowódca zespołu niszczycieli kmdr.- por. S. Mielczarek 
(awansowany 1.10.1958 r.) był od 15.12.1960 r. do 13.7.1963 r.

13 Tamże, Awans na kmdr, otrzymał rozkazem personalnym MON nr 0402 
z 16.9.1963 r„ Kierownikiem Studium Wojskowego był od 14.7.1963 r. do 3.9.1968 r. 
oraz k. 9. Opinia-służbowa kmdr. S. Mielczarka za lata 1961—1966. Por. także 
W;.- - Grabowski, 35 • lat działalności szkoleniowej Studium Wojskowego- Wyższej 
Szkoły Morskiej w Gdyni, „Przegląd Morski”, 1986, nr 11, s. 8.
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wielkiej ilości specjalistów, zdołał zapewnić odpowiedni poziom szkole
nia nurków klasycznych oraz płetwonurków, prowadzonego dla całych 
sił zbrojnych u.

Niestety, pogarszający się stan zdrowia nie pozwalał kmdr. Miel
czarkowi na dalsze pełnienie służby. Dolegliwości żołądkowe zmuszały 
do poddania się dłuższemu leczeniu. Z tego powodu z dniem 19 maja 
1972 r. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony 
w stan spoczynku wraz z otrzymaniem trzeciej grupy inwalidzkiej 14 15. 
Zajął się życiem rodzinnym, i swoim hobby, którym było majsterko
wanie.

W ciągu ponad 30-letniej służby w szeregach Marynarki Wojennej 
wszystkie swoje siły i umiejętności poświęcił sprawie umacniania mor
skiej obronności kraju, za co był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. 
Posiadał wysokie odznaczenia państwowe i medale pamiątkowe m.in. 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2.10.1968 r.), Srebrny 
Krzyż Zasługi (1954 r. i 1955 r.), Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk (1946 r.) 
i Medal 10-lecia Polski Ludowej (1955 r.). Był niezwykle pracowity 
i wytrwały. Bardzo wiele wymagał zarówno od podwładnych, jak i od 
samego siebie. Z pozoru nadmiernie surowy, miał szczególny dar troski 
o innych ludzi, rozumiał ich bolączki i kłopoty.

Zmarł po ciężkiej chorobie 29 maja 1986 r. Pochowano go z hono
rami wojskowymi na cmentarzu witomińskim w Gdyni.

W dniu 26 czerwca 1988 r. rozkazem ministra Obrony Narodowej 16 
Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni 
otrzymał imię komandora Stanisława Mielczarka.

14 Tamże, k. 8, Opinia służbowa kmdr. S. Mielczarka z 23.1.1970 r. oraz k. 5 
i 64, Obowiązki dowódcy OSNiP WP objął 19.9.1968 r. na podstawie rozkazu per
sonalnego MON nr 0368 z 21.8.1968 r. i rozkazu DMW nr 70/Kadr z 2.10.1968 r.

15 Tamże, k. 60, Wyciąg z protokółu zdawczo-odbiorczego dowództwa OSNiP 
WP z 13.6.1972 r. Zdający kmdr S. Mielczarek, obejmujący kmdr G. Karolczak 
oraz k. 58, Wyciąg z rozkazu personalnego MON nr 0105 z 19.5.1972 r. Por. także, 
Pożegnanie z bronią kmdr. Stanisława Mielczarka, „Bandera" 1972, nr 20.

16 Rozkaz nr 14/MON z 30.5.1988 r. o nadaniu OSNiP WP imienia kmdr. S. 
Mielczarka.
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polskich sił morskich 1918—1939.

Czerwiński J.: Uwagi i uzupełnienia do artykułu kmdr, 
dr. Władysława Białka „Z rejsów zagranicznych ORP 
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Biuletyn Historyczny 1989, nr 11, s.

Uzupełnienie artykułu kmdr. dr. Władysława Białka 
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Witkowski R.: Sprawozdanie z obchodów 50-lecia ORP 
„Błyskawica”.

Bi'.’")tyn Historyczny 1989, nr 11, s.
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